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 مداخالت أولية 

 متهيد : 

ها اهلل تعاا     ووهاا اليال هليهاا ، من العواطف التي طبع عليها اإلنسان ، وأودع 

وجبلا عىل طلبها   كل زمان ومكان : هب اجلامل ، والتأثر با ، والبحا  عهاا ، واهلل جال 

 السوية  . اإلنسانية مجيل حيب اجلامل ، وفعل القبيح والقبح تأباه الفطرة  ، شأنا

البحا  عهاا ا واجلامل   القديم ، و  احلادي  واو شاال اإلنساانية ال ااول ، و 

 ألسباب كثرية ا دائم ومتواصل .

التاي   تعاد و   ،ا ، بال واو ، سبحانا وتعا  ، كام أن اجلامل نعمة من نعم اهلل  

نعمتا الكربى عىل وذا الوجود ، ومن فضل اهلل عىل خلقا أن جعال صاوو اجلاامل عديادة ، 

كريم عىل وذا الوجاود فلهتأمال وألوانا كثرية متعددة ، فإذا أودنا أن نعرف مدى فضل اهلل ال

 هبداعا للجامل فيا .

فلهتصوو ا ولو لثوان قليلة ا خلو احلياة التي نحياوا مان اجلاامل ، ، هن ذلا  ا و   

، الفزع األكرب ، واخلوف األعظم ، الذي يعي ويدوك  ش  ا سيكون   نظر كل من لا قلب 

لضاعف التاي قاد تهتااب اإلنساان ، يفقد فيا الرء احلب واألمل ، وتل  حلظة من حلظات ا

فيفقد فيها اإلهساس باجلامل ، فيهطلق بالتحطيم لكل يشء هتا  نفساا ، والتيرياب لكال 

يشء مهام كان واليًا أو نفيسًا ، ألن ال عوو واإلهساس و اإلدواك والوعي بااجلامل ، ععلهاا 
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التي هلا قيماة وهلاا  مجياًل ، والعكس صحيح ، ألن اجلامل وو احلياة نرى كل يشء   الوجود

 معه  .

هبذه القابلة نستطيع معًا أن نقف عىل قيمة اجلامل   الوجود ، وندوك أن اإلهسااس  

باجلامل معهاه السعادة ، ومعهاه األمال   القاادب باإذن اهلل ، ومعهااه احليااة الملاقة الفعماة 

 بالبهجة واخلري والرسوو .

هيبا لن أهب مان عبااده ، فيضاع   قلباا  ا  ا عز وجل واجلامل رس من أرساو الو  

األمل ، و  نفسا اخلري ، و  ووها الصدق ، بال ععلاا   شاوق دائام ه  احلاق والعادل 

 والسالب والتسامح والهقاء .

 

 جانب من اجلامل:

و الكتاباة ، كها   و  وهلتي الطويلة التواضعة مع البح  والدوس ، ماع القاراءة 

عرف عىل جانب من واذا اجلاامل ، فهاالهي أن وجادت  كثاريًا مان العاا  أهاول دائاًم أن أت

،  ومفكرهيم ، ماع مفكاري اليوناان ، العرب واألفكاو اجلاملية ، يلتقي عهدوا علامء البالوة 

وأيضًا مع مفكري عرصنا احلدي  ، وبمعه  أوضح مع كل أوال الفكار والهظار   القاديم 

لبالوة فاإنهي أقصاد بلااة عرصانا الهقااد عاىل  تلاف ، وعهدما أقول ل  علامء ا واحلدي 

 . اجتاواهتم

ناوي  عن أن اإلهساس باجلامل والتطلع هليا ، قادو م ا ك باا ساائر ال اعوب 

واألمم التي تعيش فوق العمووة األوضية ، وهن تفاوت    كيفية التعبري عها ، أو التعماق   



 6 

قابح ومان دعاا أو يادعو هلياا   كال زماان ، ولسان هال اجلميع يقاول : لعان اهلل ال فهما

 .ومكان

و نؤكد خالل وذه السطوو عىل أنا   توجد ثقافة بملية مهام كان  تدعو ه  القابح،  

أو تهادي بمقاومة اجلامل ، وعليا فال يوجد مبدع أو مفكر أو مثقف   دنياناا   يقار بفضال 

ن الفطرة الهقياة الساوية التاي جبلهاا ، ألنا لو فعل ذل  فهو خاوج عاجلامل ، و  يدعو هليا 

 .اخلالق األعظم عليها

 : علامء البالغةالتقارب بني املفكرين و

هاول الفكار اجلاامو أو  د من شدة التقااوب باا الفكارين وعلاامء البالواةوقد زا 

 موضوع اجلامل ، أن معا  البالوة كثريًا ما تلتقي مع الفاويم  اجلاملية ، ووذا ععلهاا نقاول :

 اجلامل ، وما تهفر مها   يقبلا بأي هال من األهوال .     هن ما تقبلا البالوة حمال أن يرفضا 

وعليها هذا أودنا احلدي    موضوع اجلامل با أول الفكر وعلامء البالوة ، أن نركاز  

بالهقاا   عىل هبراز العا  ال  كة با اجلامل والبالوة ، وأن نعمد كباهثا ه  التذكري الدائم

الظاورة أو الواضحة اجللية   مفهوب اجلامل عهد أول الفكر مثل : الهظاب ، واخلري ، والهفع ، 

 ... هلخ ...، واحلب واإلمتاع ، والتهاسب ، والوضوح 

كل ذل  جاء عهدما تكلم علامء البالوة والهقد العارب عان مفهاوب البالواة ، و اا  

األديب الواسع ، بام  وياا مان هوشاادات و مالهظاات يوهي أن البالوة العربية   هطاووا 

 تتهاول اإلبداع ال عري أو الهثري ، كان  تقوب مقاب الدواسات اجلاملية عهد الفكرين .

و  وأيها أن الوقوف هول جزئياة قيااب البالواة مقااب البحا  اجلاامو عهاد نقادناا  

، عىل أمل أن نضع األساس التا العرب، عب أن تأخذ مها الدوس الكا  ، والبح  التأ  

للسري   وذا الطريق الذي قد يك ف عن الكثري مان هنجاازات وجاال الهقاد العاريب التاي 
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مكتفاا بتجاولهاا عامادين متعمادين  ، ن الكثريين ، أو بمعه  آخر الذين  قااموا  واب  ع

تلاف أجهاساا ، باسترياد الهظريات الهقدية التي   تصلح للتعامال ماع هباداعها األديب بمي

داعا اهلل تعا  أن يأيت بعدنا مان يواصال خطاوات الساري   واذه الساألة ، ماع تعميقهاا 

وهضافة اجلديد هليها هن شاء اهلل تعا  ، واضعا   ا عتباو أن نسل  مجيعًا السل  العلماي 

ب أو الرسايع الاذي   يفياد األد ألتاأثريي  البح  ، بعيدًا عن األسالوب ا نطبااعي أو 

 الفكر بقدو ما يرضه رضوًا كبريًا .  

وعليا فال عجب أن نجد العديد من القضايا ال  كة   بحاو  البالواة واجلاامل ،  

 مثل : موضوع الادة والصووة ، وموضوع ال كل )الصياوة ( و الوضوع )الضمون( .

  الكال أو  ثم مسألة أخرى أ  ووي القيمة الفهية للجامل أو البالوة ، وول تكمان 

وأيها : أن الذوق لاا دووه الهام   اساتهبا  البالواة ، واجلاامل واو اجلادير     ، و  ؟اجلزء 

، فبدون الدواية باجلامل ومعهاه لن نصل ه  الذوق  وتقويما بالتأكيد والبح  عها ، وتقديره

 . الراقي التحرض الذي بدونا لن يكون وهاك سمو أو اوتقاء أو  رض

اة أن الذوق الذي نعهيا وو الذوق الدوب الواعي ، وواو   يتاأت  ه  مان مع مراع 

الدوبة والدواية والاموسة والتعامل مع مجيع األجهاس األدبية   القديم واحلدي  ، كل ذل  

، وبدون أن نقارأ ونتثقاف فمحاال أن نعاي مع ثقافة واسعة شاملة   كافة اآلداب والفهون 

 .لقويم اجلامل ونجعلا طريقها ا

 مفهوم اجلامل عند العرب : 

و  يستطيع مهصف أن يدعي أن مفهوب اجلامل عهد العرب كان من العمق وا تساع  

وال مول بمثل ما كان عليا عهد مفكري اليونان ، وهن كان ههساسهم باجلامل   يقال كثاريًا 

 بحال من األهوال عن أي أمة من أمم العمووة البملية .
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هن احلس اجلامو عهد العرب كان مروفاًا ، وواضاحًا ، وهن بادا   أول واحلق يقال :  

 األمر هسيًا ، ووالبًا ما كان  الرأة أوضح صووه وحماووه.

،  ومبادئهاا  السامحاء ثم تطوو اجلامل بعد ذل  بفضال الادعوة اإلساالمية الااراء 

   مجيل حياب اجلاامل ا وتعا سبحانا ا الداعية ه  احلق واخلري واجلامل ، انطالقًا من أن اهلل 

مل العهوياات ، مفضااًل هياواا عان و عليا فاإن اإلساالب  شا  الظهر والحرب ، ،  كل يشء

السلما ه  القول  العرب و احلسيات أو الاديات الزائلة ، ووصل األمر عهد بعض مفكري

ونؤكاد عاىل أن مجياع ، ونحن بدوونا وها نلاح بأن مجال الروح ، أمتع وأبق  من مجال الادة 

 .األديان تدعو ه  اجلامل واخلري واحلق و  فرق با دين و آخر   ذل  

 سؤال وإجابة : 

واو : ووها نجد أنفسها جتاه سؤال مهم ، نحاول اإلجابة عليا قدو الطاقة ، والساؤال  

ة ، وفاعام هذا كان للعرب ههساس باجلامل ، وفكر فيا ، فلامذا مل تقام هلام فياا نظرياات معر

 اليونان ؟ ،  وفكر م هوو ، كام كان لفكري

واجلواب كام يتصووه كاتب وذه السطوو يرجع ه  طبيعة العارب وبيتاتهم ، والتاي  

وجهتهم ه  ا وتامب باللاة العربية ال اعرة ، والتفهن فيها ، هذ كان  أخف حمماًل   اله ا  

برعاوا فيهاا كال الرباعاة ، وأتاوا مههاا والكسل ، وأسهل تهاو ً للفرد واجلامعة ، ولاذل  

، وماهاااوم ، ومسااالوم ،  مرسااههمبالعجائااب ، فكاناا  مرساامهم ، ومهحااتهم ، و

 وموسيقاوم .

بل كان    الواقع مجاع آداهبام ، وتتماع هكمهام ونصاائحهم ، و  مبالااة مان  

 واوب . جانبها هذا قلها : هن اللاة العربية كان  عهد العرب بحق فن الفهون ، وأب ال

 



 

 

 

 

9 

 

 صلة اجلامل بالبالغة :

قد يبدو وريبًا وللوولة األو  أن يكون اجلامل قاساًم م  كًا باا الفكارين والبلاااء  

  البح  العلمي ، ولكن الذي يتبع آواء أول الفكر ، ونظرات البلااء ، يساتطيع أن يادوك 

ة و العهوية ، كان أعظام من خالهلا أن التعبري عن اجلامل والبح  عن مظاوره وصووه احلسي

 الاايات التي هيدف هليها كل من الفكرين ووجال البالوة . 

هن واية كل من الفريقا وو  قيق السعادة للبمل مجيعًا   دنياوم وأخراوم ، وبياان  

أن معرفة اجلامل احلق بام فياا مان صادق وهخاالام هناام هيادي ه  مصادو اجلاامل األول ، 

 وذاع ، ومن وهاا فاإن ذلا  جادير ، هذا تاما عز وجل ا ألول ، ووو اهلل واجلميل أو البدع ا

 وانتمل ، بإسعاد البملية مجعاء   كل مكان .

ووها هنمس   أذن كل باه    وذا الوضوع ، أنا هت    تستبق األهادا  ، فإناا  

ا أن يتعا علي  أن تلتق  اخلي  من بدايتا ، وتدوس الوضوع من أولاا، وواذا يتطلاب مها

نتعرف عىل العا  اللاوية للجامل ، وعالقتها بمعا  البالوة ، فربام ساعدنا ذل  عىل معرفة 

 العالقة التيهة الرتكز عليها   هقامة صلة قوية با اجلامل والبالوة .

وبعد ، فإن وذه السطوو التواضعة أو وذه العجالة الرسيعة ،   تادعي أهناا قادم   

 عىل الارض ، فهذا مهها أمل نرجو أن يتحقق   ظروف بحثية أوسع .الطلوب ، أو وف  

وبحسبها اآلن أن ن ري ه  تال خصب ، ومهطلق فسيح يعود عىل الدواسات األدبية  

والهقدية والبالوية مهها بوجا خاام بالعمق الطلوب الذي فحاواه دقاة التحليال وساالمة 

 التعليل . 
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 األولالفصل 

 ته بالبالغة اجلامل وصلعن 

 

 متهيد : 

علاامء  األو  أن يكون اجلامل قاساًم م ا كًا باا الفكارين و هظرةقد يبدو وريبًا ولل 

،  أوال البالواة  البح  العلمي ، ولكن الاذي يتباع آواء أوال الفكار  ونظارات  وةالبال

ية و يستطيع أن يدوك من خالهلا أن التعبري عن اجلامل والبح  عن مظااوره وصاووه احلسا

 العهوية ، كان أعظم الاايات التي هيدف هليها كل من الفكرين ووجال البالوة . 

كال زماان ومكاان ،   مجيعاًا    للهاس هن واية كل من الفريقا وو  قيق السعادة 

دنياوم وأخراوم ، وبيان أن معرفة اجلامل احلق بام فيا مان صادق وهخاالام هناام هيادي ه  

، ومن وها فاإن  ا  عز وجلا ، واجلميل أو البدع األول، ووو اهلل األول األزو مصدو اجلامل 

الوعي باجلامل وهدواكا وفهما كفيل بأن خيرجها  ا نحن فياا مان قابح يسايطر عاىل هياتهاا 
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اليومية ، وي تب عليا ما نحن فيا من ولظة   القلوب ، تهعكس عىل سلوكها وتعامالتهاا   

 .واقعها العاش 

  اللغة :اجلامل يف

نقول : مجل اليشء مجاًل : مجعا عن تفرق ، ومجل مجا ً )بفتح اجلايم ، وضام الايم ،  

اًل ، ونقول فالنة مجيلاة أي هساهة  وفتح الالب ( مجا ً أي هسن خلقا ، فهو مجيل ، ومجعا مجم

 اخللق ، ومجعها : مجائل .

همجلاوا    "لمليف : ي اوأمجل فالن   الطلب أي اتأد واعتدل ، و  احلدي  الهبو

واجلملة مجاعة كل يشء ، ويقال : أخذ اليشاء مجلاة ، وباعاا مجلاة ، متجمعاًا   ،  "الطلب 

 متفرقًا .

هلياا ، ومجعهاا : واجلملة عهد الهحاة وي كل كالب مفيد ي تمل عاىل مساهد ومساهد  

واجلامال أي  والجمل من الكالب ووريه وو الوجز ، واجلاملة وي العاملاة  باجلميال ،مجل، 

 الذي أهسن عملتا .

أو اتصاف باام عمال ، لا أي هسها وزيها ، وجتمل أي تكلف احلسان واجلاامل ومِجِ  

 عده مجياًل . واستجمل اليشء

شياء وتبع  ووجل جامل أي : ذو مجال ، واجلامل عهد الفكرين : صفة تلحظ   األ 

 .العهوي اإلنسانية الراهة واهلدوء والسكيهة واإلمتاع   الهفس 

وعلم اجلامل باب من أبواب الفلسفة يبح    رشو  اجلاامل ومقاييساا ، واجلاامو  

 من اإلبل والهاس أي الضيم األعضاء ، التاب اخللق .

  نجد أهنا تفيد املعاين اآلتية: ـوبمراجعة مادة )مجل(   كتب ومعاجم اللاة العربية ،  
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 ، ووو مجل هذا أوبع أو أجذع ، أو بزل ، أو أثهاي ، استجمل البعري ، أي صاو مجالً  القوة :ا  1

 وناقة مجالية أي وثيقة كاجلمل .

 يقول ال اعر / وبيعة بن مقروب الضبي ، يصف ناقتا بالقوة : 

 كهاز البضيع مجالية  

 هذا ما يقمن تراوا كتوما 

: أي مكتهزة اللحم، والبضيع مان اإلبال: الاذي حيمال بضااعة احلاي، ومعه  كهاز 

 وري م ولة، ووو دليل  القوة، ومن أسباهبا .  ،الية: أي شحمها مذاب، وشيقةومج

 اجلامل   اللاة تعهي احلي العظيم . العظمة :ا  2

واجلامل   اخللق واحلق ، واجلمل )حمركة ( الهجال )حلسان مهظاره( ،  احلسن واملالحة :ا  3

 وأمجل الصهعة هسهها وكثرهتا . )بضمها ( البلبل )حلسن صوتا (،  واجلميالنة  واجلمالنة

وفرق البعض با احلسن واجلامل، بأن احلسن يالهظ فيا لاون الوجاا، أماا اجلاامل  

فيالهظ فيا: صووة األعضاء، وتهاسقها، وانسجاب بعضها مع بعض، والالهاة وجاود كال 

 ذل .

 اجلمالء وي اجلميلة التامة احلسن من كل هيوان . الكامل :ا  4

مل الرجل ، تكلف اجلميل ، و سن ، وتزين ، ومجلا جتمياًل أي زيها ، ونفس جت التزين :ا  5

 الوضع بالهسبة للمرأة .

 جتمل الفقري ، أي أنا مل يظهر السكهة والذل ووم فقره ، ومها قول ال اعر :  الصرب :ا  6

 استان ما أوهاك وب  بالاه   
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  وهذا تصب  خصاصة فتحمل

 1 ل   الطلب ، تأن  واعتدل .: أمجالتأين واالعتدال ا  7

كان  وذه بعض معا  مادة )مجل ( ، وقد وأيها مهها : القوة ، والعظمة ، واحلسان ،   

 والتزين ، والتلطف   القول ، والتأ  وا عتدال .

 من البالغة: معاين تستنبط 

نقول : بلغ ال جر بلوواًا أي هاان هدواك ثماره ، وبلاغ الااالب أي وصال ه  سان 

 لم، وبلغ األمر أي صاو ه  وايتا .احل

ياناا ، فهاو بلياغ ، ونقول : بلغ اليشء أي وصل هليا ، وبلغ بالوة : فصح وهسان ب 

وأبلاا اليشء أو أبلاا هليا أي أوصلا ، وبالغ فيا مبالااة وبالواة أي اجتهاد ومجعها بلااء ، 

   اليشء . فيا ، أو استق، ووا  

، وبلغ اليشء أوصلا أو أها  الهاس علاًم با ، وبلاغ وبلغ ال يب وأسا أي ظهر فيا  

 فالن اليشء أبلاا هياه ، وتبلغ بكذا أي هكتف  با .

، ووو ما يتوصال باا  {وذا بالغ للهاس  }والبالغ وو التبليغ ، و  القرآن الكريم :  

 ه  الااية ، أو وو بيان يذع   وسالة أو نحووا .

أثري ، والبلاة ما يكفي لسد احلاجة ، والبلغ الهته  ، والبالوة هسن البيان ، وقوة الت 

 يقال : بلغ مبلغ فالن ، وبلغ مبلغ الرجال ، والبلغ وو القداو من الال. 

                                                 
، وكذلك: ابن 2000، في مادة )جمل( يمكن لنا مراجعة: مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، القاهرة -  1

طبعة بيروتية، بدون تاريخ، وأيًضا: الزبيدي، معجم تاج العروس، القاهرة ، منظور األفريقي، لسان العرب، 
1960  
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نورد هنا بعض املعاين املفادة من مـادة البالغـة ك كـام وردت يف بعـض أن ويمكن لنا  

 املعاجم اللغوية ك وكتب اللغة : ـ 

البالغ الادوك ، يقاال واالب باالغ ، وجاوياة باالغ   وبالااة ، أي مادوك  : الكامل والقوةا  1

 ومدوكة ، وبلغ الرجل أي أدوك .

 يشء بالغ أي جيد . اجلودة :ا  2

البالوة وي هسن البيان ، وقوة التأثري ، وعهد علامء البالواة :  حسن البيان وقوة التأثري :ا  3

 1 علم تدوس فيا وجوه هسن البيان .

 من الفصاحة : ستقيهانمعاين 

ا، فأخذت عها وووتا وبق  نقول: فصح اللبن فصحًا وفصاهة، أي خلص  ا ي وب 

والرجل الفصيح وو الذي يهطلق لسانا بكالب صحيح واضح مبا، ونقول: فصح ، خالصا

األعجمي أي هسه  لاتا فلم يلحن ، ووو فصيح ومجعها فصحاء ، ونقول فالناة فصايحة 

 ومجعها فصائح .

وظهر ، ويقال : أفصح األمار أي وضاحا ، وكاذل   ضوؤهفصح الصبح أي بدأ وأ 

 وضح الههاو بمعه  خلوه من الايم ، وأفصح فالن عن مراده أي بيها وخلصا .

وتفاصح   كالما أي تكلف الفصاهة ، والفصاهة وي البيان وسالمة األلفاظ مان  

 اإلهباب والاموض وسوء التأليف . 

                                                 
، والبستاني ، محيط المحيط ،  1970بادي ، القاموس المحيط ، القاهرة ، أنراجع في مادة )بلغ( : الفيروز  -  1

  1989، و مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، القاهرة ،   1964بيروت ، 
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الصحو مهها أي الذي   ويم فيا و  برد ، والرجل الفصيح وو والفصيح من األياب  

، واللساان الفصايح واو  وديتاةالرجل الذي حيسن البيان والتعبري ، ويميز جيد الكالب مان 

 اللسان الطلق الذي يعا صاهبا عىل هجادة التعبري    

و يمكن لنا بعد ذلك أن نوجز بعض مـا جـاء مـن معـاين الفصـاحة يف كتـب اللغـة 

 واملعاجم العربية ك وذلك عىل النحو التايل : ـ 

الفصاهة وي البياان ، وخلاوام الكاالب مان التعقياد ، وقيال :  اخللوص من التعقيد :ا  1

أصلها عن الفصح ، ووو اللبن الذي أخذت وووتا أخذًا من قاول ال ااعر )و ا  اللابن 

 الرووة الفصيح( .

، وأفصح األعجمي هذا أبان بعد أن مل يكان ، أفصح الصبح هذا أضاء  الوضوح والبيان :ا  2

 وأفصح الرجل أي با وأوضح ، و تكلم بالفصاهة ، وصاو بليااً 

 لسان فصيح أي طلق واضح . الطالقة :ا  3

 الكالب الفصيح ما يدوك هسها بالسمع ، أي باعتباو هسن مهطق التكلم . احلسن :ا  4

والفارس صافا صاهيلا ، والبعاري صافا  أفصح الرجل أي تكلم بالفصااهة ، الصفاء :ا  5

 1 وديره ، ويوب فصيح ومفصح ، أي بال ويم .

وبمراجعة العا  ال  كة با اجلامل والبالوة والفصااهة ، نجاد تقاوباًا شاديدًا    

عدد وذه العا  ، مثال : اتفاقهاا   احلسان ، والوضاوح ، واللطاف   الكاالب ، والقاوة ، 

 تكلف والتعقيد .والكامل ، واخللو من ال

                                                 
راجع في مادة )فصح( : معجم محيط المحيط للبستاني ، والمعجم الوجيز ، مرجعان سابقان ـ كما يمكن لنا ن -  1

، الباب  1973مراجعة : حفني  محمد شرف ، البالغة العربية : نشأتها وتطورها ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، 
 وما بعدها  13الخاص بالمصطلحات البالغية وتطورها ، ص 
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والذي هندف هليا وو هثبات  وجود قرابة قريبة ، وحلمة نسب محيمة باا البالواة واجلاامل ، 

 1 ترجع ه  أصل اله أ ، وبداية ا ستعامل .

 أقول لكم : 

  األدب ، أساسا التذوق والتمييز والتقاويم  فن مجيل ، والهقد نظر وتقليباألدب  

عىل ما نطالعا من هبداع ، والهقاد تالاا وهقلاا اإلباداع األديب ،   ا يؤدي ه  احلكم السليم

ومهمتا ا وتقاء با دوجات عليا سامية   سلم الفن ، ووايتا السمو ه  أعىل مراتب اجلاامل 

واإلهسان والتجويد ، وعليا فال رضو و  رضاو هذا قلهاا أن الهقاد أو البالواة مان الفهاون 

 ي هال من األهوال عن اإلبداع األديب .اجلميلة الراقية ،   تقل بأ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
من الفائدة يمكن أن يراجع القارئ المفضال في جزئيات هذا الفصل : ابن قتيبة ، أدب الكاتب ،  للمزيد - 1

أحمد الشايب ، أصول النقد  - 1947عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البالغة ، القاهرة ،  - 1950القاهرة ، 
عبد هللا بن  - 1950القاهرة ،  ابن القفطي ،  إنباء الرواة على أنباء النحاة ، - 1946األدبي ، القاهرة ، 

 - 1950إبراهيم سالمة ، بالغة أرسطو بين العرب واليونان ، القاهرة ،  - 1945المعتز ، البديع ، القاهرة ، 
  1944أمين الخولي ، البالغة العربية وأثر الفلسفة فيها ، القاهرة ، 
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 الثاينالفصل 

 

 عندما يكون البحث عن اجلامل 

 هدف أهل الفكر وعلامء البالغة 

 :متهيد 

 ا   ش  فيا أن البح  عن اجلامل من أوداف كل من أول الفكر والبلااء أي  

القدماء ومفكرهيم قد عهوا علامء البالوة ، فال يمكن ألهد أن يهكر أن فالسفة اليونان 

باجلامل عهاية فائقة ،   نفس الوق  الذي اوتموا بمعرفتا اوتاممًا عظياًم جتىل فيام كتبوه 

 ووصل هليها .

لقد كان اجلامل بجانب  اخلري واحلق من أوم ما ي ال فالسافة ومفكاري اليوناان  ،  

الهام مان تاا ت الفكار  وههنم وصلوا ه  دوجة عالية من الدوس والبح    وذا الجال

اإلنسا  التي ثب  هلم فيها السبق والتقدب ، وكان التفاوق فياا ميازة مان ميازاهتم ، ومهحاة 

 هياوم ، كام مهح وريوم من األمم ميزات أو مواوب أخرى . ا  سبحانا وتعا  ا مهحها اهلل
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، فهاو    خلقاا ا  عز وجل رضو و  رضاو   ذل  فهذه سهة اخلالق األعظم او   

لا   خلقا شتون ، وقاد جعال   العارب البالواة والفصااهة ، و  أوال الصاا الفهاون 

  1اجلميلة، كام كان من فضلا وعدلا أن قسم نعما التي   تعد و   ، عىل خلقا . 

و  وذا السياق يقول أستاذنا / مصطف  صادق الرافعي )ومحا اهلل(   كتابا )تاويخ  

ن  البالوة من أشهر ماا عارف باا العارب   العلاوب والفهاون هتا  آداب العرب ( : وكا

صاوت من أوق  مدنياهتم ، وأوسع معاوفهم ، فاحلكمة اإلهلية التي جعل  من قديم مدنياة 

، ومدنية العلوب   وؤوس اليونانيا واي التاي خصصا  مدنياة  الصيهياالفهون   أيدي 

 2اللاات   ألسهة العرب . 

ليونان   وذا الجال من تا ت الفكر ، ووذا أمر معروف ومفهوب ا أول لقد تفوق 

ا و  مرية فيا عهد كل مهصف ، ومن الحال أن يقلل ذل  من شأن أية أمة أخرى ، ألن اهلل 

كام قسم األوزاق عىل عباده قسم الواوب أيضًا ، ووو العليم بعباده ، فاال جادال ا جل عاله 

   وذه السألة .

وو موزع الهعم با الهاس مجيعًا ، واختص بفضالا األماة العربياة  ا ل شأناجا واهلل  

فجعلهم أبلغ الهاس بيانًا ، وأفصحهم لسانًا كام ووب أول اليونان الفكر الهاتظم ، فاليوناان 

كانوا أصحاب فكر قديم يتسم بالوعي والدقة ، وقد أخذت احلضاوة العربية اإلسالمية مهاا 

 يةاإلساالماحلضاوة العربياة علامء مفكرو و قيمها وثوابتها ، بعد أن قاب الكثري الذي يتفق مع 

بعمليات الهقد والفحص والدوس والتمحيص ثم اإلضاافة ، فاحلضااوات أخاذ وعطااء ، 

احلضاوات تكامل وتعاوف ، احلضاوات عطاء هنسا  من أجل صاالح اإلنساانية ، عطااء   

عىل أخرى ، فكل احلضااوات ساواء   هاق  يعرف الصداب أو الرصاع ، أو انتصاو هضاوة

 الوجود والعطاء .

                                                 
  14، ص  1981الرسالة ، القاهرة ،  بسيوني عرفه رضوان ، الجمال بين الفالسفة والبلغاء ، دار -  1

 217مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص  -  2
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ومن الوضوعات التي طال هادي  أوال اليوناان مان الفكارين عههاا : موضاوع  

اجلامل، فبالروم  ا وو معروف من أن اإلنسان اليونا  القديم كان يولاد فهاناًا ا كاام كاانوا 

فاإن  ، خياتص باألشاياء اجلميلاة يقولون ا وأن ثقافتا كان  تصلا بمجال فكري واسع فايام

، ويمكههاا أن نجعال مان  كر اجلاامو جااء متاأخرًا بعاض اليشاءظهوو الهظر اجلامو أو الف

الفيلسوف اليونا  / أفالطون نقطة البداية ، ألن با ا كام يقول تاويخ الفكر اإلنسا  ا تبادأ 

 نظرية اجلامل .

ثل جعلتا يف ض وجود مثال خاوجي ونحن ندوك أن نظرية أفالطون اليونا    الم  

للجامل ، وعليا تصبح األشياء   هقيقة مجاهلا شبيهة بالثال ، ويقا ب واذا ال ابا أو يبعاد 

بمقداو ما فيها من مجال ، والعمل الفهي نقل ، وتال هلذه األشياء ال بهة بمثال اجلامل ، فهو 

  1.  هذن شبيها بال بيا

عها   األشياء ، كام أن مجال وذه األشياء بادوووا أقال  واجلامل الذي يتمثل فيا يقل 

 مها   الثال ، واجلامل   الثال مجال مطلق ، أما   األشياء فهو نسبي .

ولعل ذل  يتضح لها عهدما نقرأ حماووة أفالطون السامة )ويبااس( ، هيا  يارى أن  

تكون ا كاام يقاول ويبااس ا    األشياء ليس  مجيلة مجا ً مطلقًا ، وهنام تكون مجيلة عهدما

 2 موضعها ، وقبيحة عهدما تكون   وري موضعها .

أما أفلوطا والدوسة األفلوطونية احلديثاة فاإن اجلميال عهادوم ي اري ه  الواهاد  

 اخلري ، الذي تصدو عها الصووة ال عة .  الطلق ، الواهد 

                                                 
  15بسيوني عرفه رضوان ، الجمال بين الفالسفة والبلغاء ، مرجع سابق ، ص  -  1

لقاهرة ، بدون تاريخ ،                 عز الدين إسماعيل ، األسس الجمالية في النقد العربي ، الطبعة األولى ، ا -  2
 35ص 
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اجلاامل ، وهذا كاان  ون  و  ويب أنا من الواضح تأثر وذه الهظرية بفلسافة أفالطا 

تاأثر باام  ا كاام أوضاحهاا أفالطون قد وهد با اجلامل واخلري   وذا الرأي ، فإن أفلوطا 

ذوب هليا ، فعهده كذل  : أن اجلميل وو    اخلري ، واخلري   وذا الرأي كامن خلف اجلميال 

خاري قبال كال ووو مصدوه ، ومبدؤه ، كام وو مصدو كل يشء ومبادؤه ، فالواهاد الطلاق 

 يشء، ووو مجيل ألنا خري ، ومن وها فإن اخلري وو البدأ األول الذي يصدو عها اجلامل .

وهذا كان للجامل وذه الطبيعة فإن األداة إلدواكا وي الروح ، أماا احلاواس فإهناا    

تدوك سوى انعكاسات وي ظالل للجامل ، وسوى هحياءات للحقيقة ، ووذه األداة عاب أن 

وعب أن تصقل بالثقافة العالية ، والتفكري الراقي ، وبحياة األمل أي : التجرباة التاي هتذب ، 

 1 يمر هبا اإلنسان أو البدع ويعرب عهها تعبريًا فهيًا  صادقًا .

وليس أفلوطا وهده وو الذي يتفق مع أفالطون   مفهوب  اجلامل ، فهظرية أوسطو  

ن أيضاًا ... فمان المكان اجلماع باا أفالطاون   اجلامل نجدوا تلتقي مع نظرياة أفالطاو

  يف مبدأين مها :وأوسطو   البح  اجلامو ، ألن نظريتهام   اجلامل ت  كان 

 أن اجلامل   الهظاب والوهدة والتعدد .املبدأ األول : 

 أن اجلامل وو اخلري . املبدأ الثاين :

 اجلامل و اخلري  : بني 

ومااس( واذه الصالة فيقاول : هن اجلاامل واخلاري   و  وذا السياق يؤكد )سان  ت 

يمكن انفصاهلام ، وهذا كان اوتبا  اجلامل باخلري قويًا ه  وذه الدوجة ، فإن بعض الفكارين ، 

والهفع ، والرب  با اجلميل والهاافع معاروف مهاذ قاديم  و سيام سقرا  ، وب  با اجلامل

 الزمان .

                                                 
 40نفس المرجع السابق ، ص  -  1
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يل طيب  و  حماووة )ويباس( يسأل ساقرا : فهذا وو )فاكز نوفان( يرى أن كل مج 

  1 هذن فهحن متفقون عىل أن اجلامل والهفعة يشء واهد ؟، ، فيجيب ويباس : بالتأكيد . ،،

وهذا أودنا بعد ذل  أن نوجز وذه الجموعة من األفكاو التي طرههاواا آنفاًا ، فإنهاا  

ليري الذي تصدو عهاا الصاووة نجدوا تؤكد عىل أن مصدو اجلامل احلق وو الواهد الطلق ل

ال عة ، ونجد أن أول الفكر قد وبطوا با اجلميل واخلري ، وبا اجلميل والهافع ، وأن األداة 

اجليدة إلدواك اجلامل وي الروح ، أما احلواس فإهنا   تدوك ساوى انعكاساات واي ظاالل 

خلربة والدوبة التاي ترتقاي للجامل ، ووذه األداة الهمة عب أن نصقلها بالثقافة الرفيعة ، وا

 بالذوق .

 لبحث هذه األفكار ؟  أو النقد األديب هل تطرق رجال البالغة

والسؤال الذي نروب   أن نطرها عىل مائدة نقاشها هلذا الوضوع ، وبالتااو نحاب  

لبح  وذه األفكاو والهظر فيها ، أو نقاد األدب أن نقف أماما وو : ول تطرق علامء البالوة 

يمكن لها القول : هن وهاك م اوكة فعالة للك ف عن مفهوب اجلامل و مصاادوه   كال هت  

 ؟  أو الهقاد والبلااءأول الفكر ما يدوكا أو يتهاولا اإلنسان بعقلا وووها وأهاسيسا با 

و  حماولة من جانبها لإلجابة عن وذا السؤال ، فإنها نحاول أن نعرض معًا وجهات  

 هول بعض الهقا  التي تعد أساسًا   مفهوب كل من اجلامل واخلري .نظر كل من الفريقا 

ومن ذل  أنها وجادنا كثاريًا مان أوال الفكار مان أمثاال : ساقرا  ، وأفالطاون ،  

وأوسطو ، وأفلوطا ، وسان  توماس قد وبطوا با اجلامل والهفاع أو اجلاامل واخلاري ، و  

يؤكدون عىل الصلة الوثيقة با مفهوب أو الهقد ة ذات الوق  فإنها نجد كثريًا من علامء البالو

 البالوة ، وبا اخلري والهفع .

                                                 
 90ـ  88نفس المرجع السابق ، ص ص  -  1
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ومن وؤ ء العامل الزاود / عمرو بن عبيد، الذي سألا سائل ذات مرة: ما البالوة؟،  

برصك مواقع وشدك، وعواقاب ويا ،، فأجابا: ما بلغ ب  اجلهة، وعدل ب  عن الهاو، وما 

  تريد ختري لفاظ   هسان هفهااب ؟ ،،، ، قال عمرو : فكأن  هنام قال السائل : ليس وذا أويد

قال : نعم ، قال عمرو : هن  هذا أودت تقرير هجة اهلل   قلوب الريدين باأللفاظ احلسهة   

اآلذان ، القبولة عهد األذوان ، ووبة   رسعاة اساتجابتهم ، ونفاي ال اواول عان قلاوهبم 

سهة ، كه  قد أمتي  فصل اخلطااب ، واساتوجب  عاىل اهلل بالوعظة احلسهة عىل الكتاب وال

   1.  جزيل الثواب

و  وواية أخرى لهفس ال اود أن )عمرو بن عبياد ( عارف البالواة بقولاا :  باري  

اللفظ )ختري اللفظ(   هسن اإلفهااب ، وتازيا تلا  العاا    قلاوب الريادين باأللفااظ 

 د األذوان .الستحسهة   اآلذان ، والقبولة عه

ويقال أن )عمرو بن عبيد( نصح سائلا بأ  يطول الكالب ، ألن طول الكاالب يادعو  

  2.  ه  التكلف )وبالتاو ه  ملل السامع أو القاوئ(

وعليا فإن عهرص اخلري ومعا الهفع ا   وذا القاب ا أساسيان رضوويان عهد شييها /  

  آخار : مان أجال  قياق الكاالب هلدفاا الاراد عمرو بن عبيد ،   مفهوب البالوة أو بمعها

)اإلمتاع واإلقهاع( ، كام مها أساسيان   مفهوب اجلامل عهد وجاال الفكار ، ألناا   نفاع و  

خري أكثر لإلنسان العاقل  ا يبلاا اجلهاة ، ويعادل باا عان الهااو ، ويبرصاه مواقاع الفاالح 

 اآلخرة .والصالح التي هبا حيدد مواقع وشده   الدنيا و  

 

                                                 
ـ وكذلك : أبو  14/  1،  1990أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان والتبيين ، طبعة بيروتية ،  -  1

ب وثمر األلباب ، تحقيق / علي محمد البجاوي ، مطبعة إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني ، زهر اآلدا
  94/  1،  1969عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

 ،  98ـ  97/  1الجاحظ ، البيان والتبيين ، مرجع سابق ،  -  2
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 أساس البالغة :

وهذا كان أفالطون قد وصل بهظريتا   اجلامل ه  أن وهاك مثال للجامل، وو مصادو  

 كل مجال ووو األصل فيا ، وأن األشياء  رز مها ، وتهال بقدو قرهبا مها أو بعدوا عها .

اخلاري ،  ري ه  الواهد الطلق ، الواهاد ة يونيطاجلميل عهد الدوسة األفال وهن كان 

 الذي تصدو عها الصوو ال عة باجلامل .

والتاي باذلووا مان  العرب )الهقاد العارب( فإن جانبًا كبريًا من جهود علامء البالوة 

أجل استهبا  أسسها ، واألصول التي تقاوب وتعتماد عليهاا ، هناام مصادوه األول وأساساا 

ا سبحانا وتعاا  ا لكريم ، فكالما البا   القرآن ا ا اهلل جل شأناا التا مستق  من كالب 

وو أساس البالوة ودستوووا ، ومصدووا الوثيق ، ومجاهلا مهبثق من مجال األسلوب القارآ  

 البديع الرائع الذي من الحال أن يرتقي هليا أي أسلوب آخر مهام كان  بالوة صاهبا .

موجهاة    لهقادوا فإذا أضفها ه  ذلا  أن جانباًا كباريًا مان جهاود علاامء البالواة 

واو التصاف ا سبحانا وتعا  ا وقدوتا ، وأنا  ا العيل القديرا األساس ه  هثبات وجود اهلل 

مصدو كل خري ونفع ، ووو مجيال ا عز وجل  ا  بكل صفات اجلالل واجلامل واإلكراب ، وهنا

 حيب اجلامل .

ة خلقاا كل ذل  من خالل تفسري كتاب اهلل الجيد ، وساهة وساولا الكاريم وصافو 

 أمجعا حممد بن عبد اهلل اهلادي الب ري )صىل اهلل عليا وسلم( .

ووم التكلمون أو وجال التوهياد ، والهقد ، وهذا ما عرفها أن مجاعة من أول البالوة  

كان  وايتهم العظم  وي هثبات كل صفات الكامل للمو  الواهد األهد ، ودفع كل شابهة 

 نقص عها جل شأنا .
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الوة بوجا عاب يدوكون كل اإلدواك أن طريق اإلياامن احلاق ،   يمكان وأن أول الب 

أن نبلاا ه  بهرباس ييضء لها الطريق ، وذا الهرباس وو العقل الهصف الرشد ، العقل الذي 

 ، ومع العقل الواعي السليم تأيت الروح الطيبة الطاورة .ا اهلل للبمليعد أعظم نعمة مهحه

، وأدوكها وهدة الطريق والت ابا   الااياة، فهمهاه كل الفهمها ذل  جيدًا، وهذا علم 

وا تفاق   الوسيلة الحققة لذل  ، ووعيها أيضًا أن الفكر الهصف اللتزب والبليغ األوياب 

التمكن من أدواتا ، كالمها يبح  عن واية عظم  ، ومقصد حممود ، وبمعه  آخار   فكار 

 متاع ، بدون جدوى أو نفع .و  أدب بدون ودف ، بدون هقهاع وه

ومن وها كان البليغ احلق   نظر شييها / عمرو بن عبيد واو الاذي يساتطيع تقريار  

  عقاول الكلفاا ، و  يمكان أن يتاأت  ذلا  ه  باحلكماة ا العايل احلكايم ا هجة اهلل 

هب والوعظة احلسهة القتبسة من القرآن الجيد ، وذل  وو الهجاح التاب الاذي ياوو  صاا

 ، وذل  خري ونفع   ويب فيا . ا اهلل سبحانا وتعا ا الكلمة الثواب اجلزيل من 

 اجلاحظ وأحسن الكالم :

وليس ال يخ الزاود / عمرو بن عبيد وهده وو الذي يارب  باا البالواة والهفاع ،  

وأن طريق ذل  وو هب اهلل وفيض نعامئا ، بل هن أهد مؤسيس البالوة العربية ووو العلمة 

اخلالدة ، والوسوعة ال املة شييها / أبو عثامن عمرو بان بحار اجلااهظ ، والاذي ذكار   

كتابا ال هري )البيان والتبيا ( تموعة من التعريفات لوفري من العلامء هاولوا أن يعرفوا هباا 

وأهسن الكالب ما كان قليلا ياهيا   "معه  أو مفهوب البالوة ، نذكر مهها ما نقلا اجلاهظ : 

ن كثريه ، ومعهاه   ظاور لفظا ، وكأن اهلل عز وجل قد ألبسا من اجلاللة ، وو اه من ناوو ع

احلكمة عىل هسب نية صاهبا ، وتقوى قائلا ، فإذا كان العه  رشيفًا ، واللفظ بلياًا ، وكاان 
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صحيح الطبع بعيدًا عن ا ستكراه ، و مهزوًا عن ا ختالل، ومصونًا عن التكلف ، صهع   

  1."لوب صهع الاي    ال بة الكريمة الق

فأهسن الكالب ، والثال العاو   البالوة عهد اجلاهظ ما كان اهلل عز وجل قد ألبساا  

من ووح اجلاللة ، وو اه من نوو احلكمة ، وكلام كان  ووح القائل تقياة ، نقياة ، سامحة ، 

ن العها  وادفاًا مفهوماًا ، نفاع اهلل طاورة ، رشيفة ، قريبة من اهلل تعا  خالقها األعظم، وكا

الهاس هبذا الكالب ، وجعلا حييي موات القلوب ، ويثب  فيهاا اخلاري العمايم ، ويصاهع هباا 

 صهع الاي    ال بة الكريمة .

هقًا وصدقًا ، هن الكلمة أمانة ومستولية ، الكلمة هلاا دووواا   التوعياة واإلوشااد  

فهي الذي يسمو بالهفوس ويرتقي هباا مهاذبًا لارائاز البملا ، والتوجيا باإلضافة ه  مجاهلا ال

باعدًا هياوا عن كل خبي    يليق هبا ، لقد كان شيوخها )ومحهم اهلل( عهدما يهوون الكتاباة ، 

يقومون للوضوء ، ثم يصلون وكعتا هلل تعا  هت  يمكههم من أن يكتباوا ماا يهفاع الهااس 

 او حيقق وضا اهلل عههم .وبالت  ،ويفيدوم   دنياوم وأخراوم

  برش بن املعتمر و إحراز املنفعة :

و  نفس السياق الذي نحن بصدده ، يقول بمل بن العتمر   صاحيفتا ال اهووة ،  

وهناام ماداو  "والتي تعد أول وثيقة بالوية / نقدية   تراثها العريب اإلسالمي ، يقول بملا : 

  2 "الملف عىل الصواب ، وههراز الهفعة 

                                                 
، وكذلك : أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتين ،  135/  1الجاحظ ، البيان والتبيين ، مرجع سابق ،  -  1

  134هـ ، ص  1320ة القاهرة / األستانة ، طبع

أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب المعروف بابن وهب ، البرهان في وجوه البيان ، تحقيق /  -  2
  246حفني شرف ،  مكتبة الشباب ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص 
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لقد اعترب بمل بن العتمر الهفعة ودفًا أساسيًا من أوداف الكالب البليغ اجلميل ، كاام  

 اعتربوا أول الفكر ودفًا من أوداف اجلامل .

 ابن وهب والتام من الكالم :

ويؤكد عىل ذات الارض وبهفس الوضوح الهاقد والبالوي / ابن ووب )أبو احلسن 

اتب( ، صاهب كتاب )الربوان   وجاوه البياان ( هيا  هسحاق بن هبراويم بن سليامن الك

وأما التاب من الكالب ، ما اجتمع  فيا فضائل وذه األقساب ، فكان بلياًا صحيحًا ،  "يقول : 

 1" وجز ً فصيحًا ، وكان جيدًا صوابا ، وهسهًا هقًا ، ونافعًا صدقا

 بان وواب ، كاان    ونحب أن ن ري وها ه  أن كتاب )الربوان   وجاوه البياان( 

نسبتا ه  صاهبا ش  ، ول وو لقدامة بن جعفر ، أب لاريه ؟ ، ولكن بعد الدوس والفحص 

 والتمحيص ثب  للكافة أن وذا الكتاب  بن ووب .

ومن العروف أن أستاذنا الدكتوو / طا هسا ذوب ه  أن كتااب الربواان مهساوبًا  

ي تال لل   أن وذا الكتاب  بن وواب ، وقاد ه  قدامة بن جعفر، ولكن تأكد بام يقطع أ

الدكتوو / هفهي رشف بهمل وذا الكتاب، وبمراجعتا عاىل أصاول ،     قاب أستاذنا الرهوب 

و قيقا التحقيق العلمي السليم الفيد، وعليا فقد أصبح هعادة الكالب   واذه الساألة واري 

لها مجيعًا أن كتاب الربوان، صاهبا  ذي بال، فكل األدلة واحلجج والرباوا والوثائق أكدت

 ابن ووب.

وهبذه الهاسبة فإن أستاذنا الدكتوو الرهوب / شوقي ضيف يرجح أن مؤلف كتاب :  

الربوان   وجوه البيان  )ابن ووب ( ، كان يعيش   أوائل القرن الرابع اهلجاري ، أي كاان 

ل  بهقل مؤلف الربواان عان معارصًا لقدامة بن جعفر صاهب كتاب : نقد ال عر ، وأكد ذ

                                                 
  218جع سبق ذكره ، ص حفني محمد شرف ، البالغة العربية : نشأتها وتطورها ، مر  -  1
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ابن التس ي من أنا كان  ا حيفلاون بالساجع والتقعار   الهطاق ، واساتعامل الارياب مان 

األلفاظ ، والتس ي وذا وو / سعيد بن هبراويم التس ي ، ويقال أناا كاان نرصاانيًا قرياب 

  1.، ومن صهائع بهي الفرات وو وأبوهالعهد 

الرهوب / عبد احلميد العباادي هيا  يوضاح لهاا أن ويؤكد ذل  أستاذنا الدكتوو  

وا ، وهبذا يثب  أن مؤلف الربوان  327وا ا  290دولة بهي الفرات ازدورت فيام با عامي 

 عاش   ذل  الوق  .

كام يرجح الدكتوو الرهوب / شوقي ضيف بأن مؤلف كتاب الربواان تاأثر باالهطق  

 2وتقاسيما ، ضاوبًا لذل  عدة  أمثلة .األوسطي والفلسفة اليونانية   براويها 

 البالغة والكشف عن احلق :

، "هن اجلامل وو وضاءة احلق  "نعود فهقول: هذا كان أفالطون ا فيام نسب هليا ا قال:  

 فإنها نجد من علامء البالوة من جعل مهمة البالوة األو  الك ف عن احلق  .

ك ف ما وماض  "فع يقول لها هن البالوة : فها وو األديب ال جم / عبد اهلل بن الق 

  3 "من احلق 

، عهدما يصف اللساان ، الاذي يفاوق كال بدأ يردده كلثوب بن عمر العتايبونفس ال 

فإذا أودت اللسان الذي يفوق األلسهة ، ويفوق كل خطياب فإظهااو ماا  "لسان ، هذ يقول : 

   4 "ومض من احلق 

                                                 
 97ـ  95، ص  ص  1999شوقي ضيف ، البالغة : تطور وتاريخ ، دار المعارف ، القاهرة ،  -  1

  99شوقي ضيف ، نفس المرجع السابق ، ص  -  2

  157/  1الجاحظ ، البيان والتبيين ، مرجع سبق ذكره ،  -  3

 47بي ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص عز الدين إسماعيل ، األسس الجمالية في النقد العر  -  4
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تك ف لها ما ومض من احلق ، وبمعه  آخار   أي أن الكلمة العربة وي تل  التي  

تقول ه  احلق ، فإن احلق أهق دائاًم بأن يتباع ، واللساان البلياغ الفصايح الاذي يفاوق كال 

األلسهة ، وو ذل  اللسان القادو عىل أن يعرب عن احلقيقة بصدق ووضاوح ، كاشافًا بجاالء 

 عن ما ومض من احلق .

 مبدأ الوضوح :

دأ الوضوح الذي يعترب رشطًا أساسيًا بل جووريًا   العمال الفهاي وهذا انتقلها ه  مب 

اجلميل عهد مفكر كبري مثل )سان  توماس األكويهي( الذي يتطلاب   اجلاامل أماوو ثالثاة 

  1وي : التكامل أو الكامل ، والتهاسب التاب ، والوضوح . 

عهاا ( ، يثهاي  ووا نحن نجد اخلليفة الراشد الفاووق / عمر بن اخلطااب )و  اهلل 

لم  )شاعر احلكمة والسالب( ، وععلا أشعر ال اعراء ،  عىل ال اعر العريب / زوري بن أيب سم

هي  قال لا عمر : ول تروي ل اعر ال اعراء ؟ ، ك كام يروي لها ابن عباس )و  اهلل عها ( 

 ، قال ابن عباس : ومن وو ؟ ، قال عمر : الذي قال : 

 دوا وإن محدًا خيلد الناس أخل 

 ولكن محد الناس ليس بمخلد          

لم  ، قال عمر : فذاك شاعر ال عراء ، قال ابان   قال ابن عباس : ذاك زوري بن أيب سم

عباس : وبم كان شاعر ال عراء ؟ ، قال عمر : ألنا كان يعاظال   الكاالب ، وكاان وهيشا 

  2ه  بام فيا . ال عر ومل يمدح أهدًا 
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هب الكالب الاامض أو البهم أو العسري عىل الفهم ، وكاذل  فتجهب العاظلة أي جت 

جتهب وهيش الكالب أو الكالب السوقي البتذل الذي   حي ب القااو أو الساامع ، كال ذلا  

أصل الوضوح الذي امتدها الفاووق ب عمر بن اخلطاب )و  اهلل عها (   شعر زواري بان 

لم  ، نضيف ه  ذل  الصدق والواقعية  والبعد عن التهويل والبالاة والكذب ، وقاد أيب سم

 كان زوري يلتزب بكل ذل  ، ولذل  كان   يمدح الرجل بام فيا .

و  نفس العه  يقول األديب ال جم / عبد اهلل بن القفع ناصحًا الكتاب   وسالتا  

نيال  ال هرية هي  يقول : وهياكم والتتبع لوهيش الكالب  )أو هاويش الكاالب( ، طمعاًا  

 البالوة ، فإن ذل  وو العي )أو العيب( األكرب .

ويقول ابن القفع ألهد الكتاب ناصحًا هيااه : عليا  باام ساهل مان األلفااظ ، ماع  

 التجهب أللفاظ السفلة .

وذات يوب قيل  بن القفع : ما البالوة ؟ ، فقال : وي التي هذا سامعها اجلاوال ظان  

  1.أنا حيس مثلها لسهولتها ووضوهها 

 اإلمتاع عند اآلمدي : 

وهذا كان الوضوح   الكالب قريهًا للمتعة ، ومدخاًل هلا ، أو حمققًا هلا ، وكان  التعاة  

واية من وايات اجلامل ا كام يقول بذل  التجريبيون الذين يفهمون اجلامل عىل أناا ههسااس 

  2.قبيح عىل وري المتعا أو كام يقول )فلف( الذي يطلق لفظ اجلميل عىل المتع ، وال مرض

فإنها نجد لديها زيادة عىل ما أسلفها من هكم صائب للفاووق / عمار بان اخلطااب  

)و  اهلل عها(، ومن نصائح قيمة للكتاب من جانب األديب / عبد اهلل بان القفاع ، الاذي 
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هيادف ه  الوضااوح واإلمتاااع واإلهسااس الااذي ياار  التلقاي )السااامع أو القاااوئ أو 

اود( ا كام يقول الباهثون عن اجلامل ا نجد ناقدًا بلياًا متمكهًا مثل اآلمدي )احلسان بان ال 

بمل اآلمدي( صاهب كتاب )الوازنة با أيب متاب والبح ي( ، نجده حير كال احلارام عاىل 

 أن يكون ال عر اجلميل  تعًا .

وقرب الأخاذ ،  وليس ال عر عهد أول العلم با ، ه  هسن التأيت ، "يقول اآلمدي :  

واختياو الكالب ، ووضع األلفاظ   مواضعها ، وأن يوود العه  العتااد   مثلاا وأن تكاون 

ا ستعاوة والتمثيالت  ئقة بام استعريت لا ، ووري مهافرة لضاف ، فاإن الكاالب   يكتيسا 

 ( 1) . "البهاء والرونق ه  هذا كان هبذا الوصف 

 : عندما يصل املعنى إىل القلب

فليس وواء ه د كل واذه الملاو  ه  احلارام التااب عاىل الوضاوح واإلمتااع ،  

فبدوهنام   يكون للعمل الفهاي أي قيماة ، فاإلباداع الفهاي أو األديب عاب أن يكاون  تعاًا 

 للهاس ، وال عوو بالتعة ونحن نتذوق أي عمل ،   يمكن أن يتحقق بدون الوضوح .

البالواة هيصاال  "قيق وذين الطلبا قول الرماا  : ومن التعريفات الواضحة     

 ( 2 )"العه  ه  القلب   أهسن صووة من اللفظ 

وطالا جاء ذكر الرما  ، نقول هنا : أبو احلسن عيل بن عيسا  بان عايل بان عباد اهلل  

باا  ووو أهد أئمة العتزلة ال هووين العروفا ، الذين مجعاوا الرما  ، الهحوي ، التكلم .

 وا . 374علمي الكالب والعربية ، والتوىف سهة 
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وللرما  وسالة معتارية أسامها )الهكا    هعجااز القارآن ( ، والتاي أخاذنا مههاا 

القارآن ، ل   هعجااز ا قتباس السالف ، وقد طبعا  واذه الرساالة ضامن ثاال  وساائ

والادكتوو/زولول  أمحاد ، ستاذ / حمماد خلاف اهلل صدوت   القاورة ، بتحقيق السيد األ

 سالب  .

وهذا كان الرما  قد عرف البالوة بأهنا هيصال العه  ه  القلب   أهسن صووة مان  

فأعالوا طبقة   احلسان بالواة القارآن، وأعاىل طبقاات  "اللفظ ، فإنا يوضح ذل  قائاًل : 

، فهاذا  البالوة القرآن ، وأعىل طبقات البالوة معجز للعرب والعجم كأعجاز ال عر للعجم

  1 "للكافة  معجز للعجم خاصة كام أن ذل  معجز

ومل يقف أمر شييها / الرما  عهد بيان أن بالوة القرآن الكريم   أعاىل طبقاة ، بال  

 أخذ يبا ذل  بتوضيح أساليب تأدية العه  وطرقا   القرآن الكريم .

 أبو هالل العسكري : بني مجالني أو متعتني :

و تعة ، ومع ذلا  ب ه  هذا كان  واضحة  عا    تصل ه  القلومن البدوي أن ال 

فالرما  يؤكد عىل أن تكون   أهسن صووة مان اللفاظ ليجماع باا مجاال اللفاظ ومجاال 

 ، أو متعة الهفس ومتعة احلس .العه 

: أباو واالل العساكري ، التاوىف والذي يكلمها   ذل  بحدي  واضح سلس ، وو 

نجده مهذبًا ، ومبوبًا ، ومرتبًا ، ومليصاًا لكتااب عالهاا الوساوعي /  وا ، هي  395سهة 

اجلاهظ ، كتاب )البيان والتبيا( ، كام نجده عاش   عرص كان  احلرب قائمة عاىل أشادوا 

با علامء البالوة ، فريق يهارص جانب انسجاب العا  وهتالفها ، ويرى أن البالوة   ذلا  ، 

سب  األلفاظ وصياوتها ، ويرى أن البالوة   ذل  ، وفريق ثالا  وفريق ثان يهارص جانب 
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يهارص ا ثها معًا ، فكان لتل  احلرب الطاههة أثروا ال ديد   أدب أيب واالل العساكري 

 ونقده . 

وقبل أن نستطرد نحب أن نؤكد عىل أن البالوة احلقيقية ليس    العاا  وهادوا ،  

ثها معًا ، نضيف ه  ذل  السهولة والوضوح فهام الطرياق أو   األلفاظ وهدوا ، بل   اإل

ه  اإلفهاب واإلقهاع ، و  نهس  بالطبع اجلاو الهفيسا والوهادة العضاوية ومراعااة الرساح 

اللاوي والتجربة الفهية ، وكل ذل  توسع   دواستا الهقد احلدي  ، ومل يعد األمر مقترصاًا 

 العا  ، بل هن وهاك أمووًا أخارى عاب أن تؤخاذ   عىل أن البالوة تكون   األلفاظ أو  

 احلسبان باإلضافة ه  العا  واأللفاظ .

لقد خاض أباو واالل العساكري واامو تلا  احلارب ، وتاأثر بقوادواا ، فالقااوئ  

التفحص لكتابا )الصهاعتا ( يلمس جليًا تأثره ال ديد باجلاهظ ، الذي يميال واو اآلخار 

اوة األلفاظ ، ويرى أن البالوة تكون هبا ، ويظهر وذا التأثر   كثري من ه  تفضيل بالوة صي

صفحات كتاب )الصهاعتا( أليب والل ، فالادة قاد اساتقاوا ا   والاب اعتقاادي ا مان 

 1اجلاهظ ، وهن كان خيتلف عها   البعد عن ا ستطراد اليل الذي أخذ عىل اجلاهظ . 

ا احلدي  مثل أستاذنا الرهوب الدكتوو / بادوي و ه  أوى بعض الباهثا   عرصن 

طبانة   كتابا الهام )أباو واالل العساكري ومقايساا البالوياة ( حيكماون عاىل أيب واالل 

العسكري لتأثره ال ديد باجلاهظ وبالذات   مسألة التحيز  لهاهية اللفظ ، واحلق يقاال هن 

ام وو مضطر)أو فلهقل كان   هالاة مان أبا والل كاجلاهظ أيضًا مل يتحيز لهاهية اللفظ ، وهن

احلرية وا ضطراب(كاجلاهظ : أيهرص سب  العه  عىل صياوة اللفظ ويكون من أصاحاب 
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نظرالعا  ، أب يهرص صاياوة اللفاظ عاىل ساب  العها  ويكاون مان أصاحاب األلفااظ أب 

   1 يهرصمها معاً 

وبالاذات مان خاالل والقاوئ لكتاب أيب والل يلمس ما أسلفهاه جلياًا واضاحًا ،  

الهصوام التي يوودوا ... والذي يراه كاتب وذه السطوو : أن الفكرة كان  بمهمة   وأس 

أيب والل ، أو أن األمثلة األدبية التي كان يعرض هلاا أمثلاة مرناة ، فكاان اجلاامل   بعضاها 

رجاع يرجع الفضل فيا ه  صياوة األلفاظ ، وتالؤمها مع العها  ، ومجاال بعضاها اآلخار ي

 الفضل فيا ه  هئتالف األلفاظ وهده ، أو ه  هئتالف العا  وهده .

وهلذا كان  هرية أيب والل العسكري ، ولا بعض احلق فيهاا ، ألن قاوانا البالواة  

واجلامل قوانا مرنة ليس  بجامدة ، فقد يطا  مجال الروح عاىل مجاال الاادة ، وقاد يكاون 

فيكون شبا الكامل و  نقول الكامل كلا ألن الكاامل صافة  العكس ، وكثريًا ما يقع اجتامعها

 وري بملية عىل اإلطالق .

هن العاشق للجامل الولع با يتتبعا أيهام كان ،   كل زماان ومكاان ، و  أي صاووة  

يبدو ، وول وهاك صااهب فطارة ساوية   حياب اجلاامل و  يع اقا ؟ ، احليااة دون مجاال 

وع فيها و  ماء ، اجلامل وو احليااة بال واو أصالها وجوورواا كالصحراء اجلرداء التي   ز

 األصيل ، واهلل عز وجل مجيل حيب اجلامل .

وهت    أطيل علي  ا أهيا القاوئ الفضال ا أقرو أن شييها / أبا والل العساكري  

 تهاول الهقد والبالوة المتزجتا   دواستا خالل كتابا )الصهاعتا ( ، وهنها نحمد لاا ذلا 

احلكم الذي هكما عىل األدب بميزان الذوق والفهم الفهي ، وعليا فقد أكثر مان ال اواود 

األدبية ، وقلل من القواعد اجلامدة اجلافة التي عقدت وقعرت البالوة العربية اجلميلاة التاي 
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أساسها احلس الروف ، والذوق الرفيع ، فقد بعد أباو واالل عان طرياق البلاااء التاأثرين 

طق ، ومن وها استحق أن ي او لا بالبهان عىل جهده البذول ، وذوقاا الرواف هوالبالفلسفة 

   التهاول ، ووم أي وهات وقع فيها .

البالواة كال ماا يبلاغ باا العها  قلاب  "لقد كان أبو والل واضحًا عهدما قال لها :  

وضاوهًا أن السامع ، ويتمكن فيا ، و  يكون ذل  ما مل تكان واضاحة  تعاة ، وماا يزياده 

  "تكون   صووة مقبولة ، ومعرض هسن  

ويبا لها أبو والل العسكري الطريقة التي يمكن هبا  قيق وذه األواداف ، وذلا   

هن من األموو التي ترفع قيمة الكالب هت  يبلاغ مان  "  هديثا عن الكالب التاب ، هذ يقول : 

ال كيب ، وما شحها با مان اإلعااز  اجلودة ما أووده فيا صاهبا من هسن التأليف ، وبراعة

البديع ، وا ختصاو اللطيف ، وضمها احلالوة ، وجللا مان ووناق الطاالوة ، ماع ساهولة 

 1 "كلما وجزالتها أو عذوبتها وسالمتها ... مع كامل معانيا ، وصفاء ألفاظا

 الوحدة والنظام :

اسيا فيا كام يفهم من أما مراعاة الوهدة والهظاب   اجلميل واعتباومها مصدوين أس 

تعريف )سان  أووسطا( للجامل عموماًا ، بأناا الوهادة ، ومجاال اجلسام ، وبأناا توافاق 

 2.  األجزاء مع مجال اللون 

وعباوة أووسطا وذه   تعريف مجال اجلسم بأنا توافاق اجلازاء ماع مجاال اللاون ،  

 ن الالهة تعم احلسن واجلامل .يذكرنا بام ذكره علامء اللاة العربية   مفهوب اجلامل من أ
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وقالوا : هن اجلامل يالهظ فيا صووة األعضاء ، وأن احلسن يالهظ فيا مجال اللون ،  

أووسطا عن اجلامل يطابق مفهوب علامء اللاة العربية عن الالهاة ، وهساب   فكان مفهوب

 با من اتفاق يوهد با وجهة نظر الفريقا )أول الفكر وعلامء البالوة ( .

ثم يأيت )سان  توماس( ،فريى أن  قق اجلامل   يكون ه  بثالثة أماوو )أو يتطلاب  

ثالثة أموو ( : التكامل أو الكامل ، والتهاسب التاب ، والوضاوح .. وكال واذه العهاارص نباا 

 عليها علامء البالوة   مواضع كثرية ، ووضحووا لها وضوهًا مبيهًا .

الضبي ، يسألا أهاد طالباا عان اإلعااز ، فيجيباا  فهاوو الراوية اللاوي / الفضل 

 . "وو هذف الفضول ، وتقريب الفصول  "قائاًل : 

ة التي قد تبدو لها قليلة الكلامت ، ه  أهناا لتأمل معي ا أهيا القاوئ العزيز ا وذه القو 

يا كثرية الد  ت ، وهية العا  ، ثرية الضمون : أليس   هذفها فضاول الوضاوع وهواشا

وزوائده وهدة للموضوع ومتاس  لعانيا ؟ , أليس   تقريب فصولا توافق وتهظايم وتاراب  

لألجزاء ؟ أليس   اجلمع با وذين البدأين مراعاة للهظااب ، و قيقاًا للوهادة الوضاوعية 

 وال عووية / الهفسية للعمل األديب الذي نقرأه أو نستمع هليا أو نحللا أو نهقده ؟ ، 

 اجلامل : من عنارص

ومن التوافق الفكري اجليد   وذا الصياغ أن نجد من با أوال البالواة مان ياوود  

 عهارص اجلامل عهد أول الفكر   مفهوب البالوة .
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ومن وؤ ء البالوي الهاقد / ابن ووب ، صاهب كتاب )الربوان   وجوه البيان( ،  

الحي  بالعه  ، القصود ، مع اختياو  هد البالوة عهدنا القول "الذي يقول لها عن البالوة : 

  1.  "الكالب ، وهسن الهظاب 

هن ابن ووب وسان  توماس اتفقا اتفاقًا واضحًا   بعض الهقا  : فهجاد التكامال  

أو الكامل يعهي تأدية العه  تأدية سليمة ، أو وو العه  الفاد من القول الحي   ، أي عب أن 

أو مؤدياًا للمعها  ، فاال هفاادة هقيقياة بادون هظهااو وتوضايح يكون القول الحي  مفيدًا 

 للمعه  .

ولعل وذا ما نجاده   تعرياف ابان وواب صااهب الربواان للبالواة أو حلادوا ،  

وكذل  نجد التهاسب مفهومًا من هسن الهظاب ،   نفس الوق  الذي نجاد فياا الوضاوح 

 عهد توماس يقابلا فصاهة الكالب عهد ابن ووب .

 لفني :الصدق ا

ومن الهقا  ال  كة با الفالسفة والبلااء ، والداخلة عهاد كثاري ماههم   مفهاوب  

 اجلامل ، وبالوة الكالب ، نقطة الصدق أو بلاة الهقد العارص : الصدق الفهي .

فبيهام نجد مفكرًا كبريًا مثل )شيللر( األلا  يعترب أن اجلامل   يقوب ه  عىل الصدق ،  

ستبعد متامًا كلمة )اجلامل ( من قاموس الفن أو فلهقل من ميدان اإلبداع الفهاي ، وحياول أن ي

 ويق ح عليها أن نستبدل هبا كلمة )الصدق(   أكمل معانيها .

ونرى أن وذا البدأ عىل دوجة كبرية مان اخلطاووة واألمهياة   مساألة  دياد القايم  

قول ، ووذا ما عرب عها نقاد العرب القدماء، اجلاملية   أي عمل فهي ، بل وو أساسا   مجا ال

 عهدما قالوا : هن خري ال عر أصدقا .
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وبالطبع ليس خري األدب أو الفن أكذبا ، فالكذب   يصهع الفان اجلميال ، والفان  

اجلميل أساسا الصدق ، أي أن الكذب   يصهع اإلباداع اجلميال الصاادق الاذي يال مان 

ريب عاسان كإنسان   كل زمان ومكان ، وصدق ال ااعر الالقلب ه  القلب ، ويعرب عن اإلن

 القديم هذ يقول :

 إن أشعر بيت أنت قائله   

 بيت يقال إذا أنشدته صدقا 

وقد أسس هلذا البدأ اخلليفة الراشد / عمار بان اخلطااب )و  اهلل عهاا( ، عهادما  

حلكمة والسالب( جعل الصدق أساسًا لتفضيل ال اعر العريب / زوري بن أيب سلم  )شاعر ا

 ،،  "هنا   يمدح الرجل بام فيا  "عىل وريه من ال عراء العرب ، وذل  عهدما قال عن زوري: 

 التعبري الناجح : 

همة والبااوزة التاي يلتقاي عهادوا وي ا ك فيهاا كال مان الفلسافة لومن الهقا  ا 

يها ا التعبري الذي يمكن أن والبالوة ، الهظر ه  كل مههام عىل انا التعبري الهاجح ، ووو ا   وأ

يصل عىل الهاس بسهولة ويرس دون وموض أو تعقيد ، وكام علمها السلف : الذي خيرج من 

 القلب يدخل ه  القلب . 

ووذا وو )كروت ا( يعرف اجلامل بأنا التعبري الهاجح ، ألن التعباري عهادما   يكاون  

هاال مان األهاوال ، فاام قيماة أي تعباري  ناجحًا فإنا   حيق لها أن نطلق عليا )تعبريًا( بأي

عهدما يبعد عن الوضوح ، ويهزلق ه  واوية التعقيد والاموض ؟ ، ماا قيماة أي تعباري دون 
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 أن يكون معربًا بحق عهام بداخلها كي يصل ه  اآلخرين مبارشة، يصل هلايهم ليعرفاوا مااذا

  1.ن عر؟نقول؟، وبامذا نحس؟، وبامذا 

كالب لقتىض احلال ، وي الوضوح والسهولة ، وي الوصول ه  البالوة وي مراعاة ال 

صاادو اللاوياة لقلب القاوئ أو السامع مبارشة دون تعقيد أو ههباب ، ووذا ماا فهمهااه مان ا

واألدبية التي تعلمها مهها مهذ نعومة أظفاونا هت  شييوختها التي نعي ها اآلن ، البالوة وي 

 خرين   بيان هسن ، وكالب واضح ومفهوب .تبليغ العه  ، وي توصيلا ه  اآل

لقد نص عىل ذل  الرما  ، وأبو والل العسكري   تعريفهام للبالوة ، وقد سابقهام  

 وحلق هبام عدد كبري من أول البالوة أكدوا عىل رضووة الوضوح وعدب التعقيد والاموض .

 عبد القاهر : النبل واملزية:

 التي اشتد هرام أول الفكر عاىل اعتباوواا عهاارص واحلق يقال أن كثريًا من العا  

أساسية جوورية   مفهوب اجلامل مثل : الوضوح ، الوهدة ، و ريا  القلاب )األهاسايس 

وال اعر( ن والسمو بالارائز ، وا وتقاء باإلنسان   كل زماان ومكاان ، أضاف ه  ذلا  

 فيد .اإلمتاع الذي   يمكن أن يستاه  عن اإلقهاع   أي كالب م

و  وذا الصدد يقول شييها الهاقد الكبري ، والبليغ اجلليل / عبد القااور اجلرجاا   

اهة صا  كتابا )د ئل اإلعجاز ( : ومن العلوب أنا   معه  هلذه العبااوات ا البالواة والف

والرياعة والبيان ا وسائر ما عري تراوا  ا يفرد فيا اللفظ بالهع  والصافة ، ويهساب فياا 

لفضل والزية ه  دون العه  ، وري وصف الكالب بحسن الد لة ومتامها فيام لا كان  د لة ا

، ثم تربجها   صووة وي : أهب  ، وأبا ، وأزين ، وأأنق ، وأعجب ، وأهق بأن تستو  عىل 
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ووى الهفس ، وتهال احلاظ األوفار مان ميال القلاوب ، وأو  باأن تطلاب لساان احلاماد ، 

 حلاسد .وتتحقق ووم ا

ويواصل عبد القاور كالما فيقول : و  جهة  ستعامل واذه اخلصاال واري أن ياؤيت  

العه  من اجلهة التي وي أصح لتأديتا ، وخيتاو لا اللفظ الذي وو أخص با ... اللفظ الاذي 

 1. يكسبا نباًل ويظهر فيا مزيتا 

ساس  ري مان افكالب شييها عبد القاور اجلرجا  ا كام تالهظ ا اهتاوى عاىل كثا 

البالوية والعهارص اجلاملية ، فلههظر لا ووو يقول : هسان الد لاة ومتامهاا ، ثام تربجهاا   

صووة وي أهب  وأزين وأعجب وأهق بأن تستو  عىل ووى الهفوس ، وتهال احلاظ األوفار 

 من ميل القلوب ... 

ريه ، ولعل ذل  أعتقد أنها لن نجد أووع من ذل    تصوير اجلامل ، والتعبري عن تأث 

يؤكد نا اهلدف من بحثها أ  ووو توضيح كيف يكون البح  عن اجلامل من أوداف كل مان 

 أول الفكر والبلااء .

 خامتة :

ه  وها فإنها نجد أن وهاك نقاطًا ، بل   وضاضة هذا قلها أن وهاك الكثري من الهقا   

امل ، ومفهوب البالوة ، أو فلهقل تم فيها ا لتقاء وا تفاق با مضمون اجلامل أو معه  اجل

با اجلامل عهد أول الفكر واجلامل عهد علامء البالوة ، ه  احلد الذي ععلها نعتقد أن وهاك 

ترابطًا وثيقًا با البالوة واجلامل ، وعليا فال توجد البالوة ه  هي  يوجد اجلامل ، وما خال 

 من اجلامل فأطالق كلمة بالوة عليا أمر حمال .
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وهاك تال آخر نحسب أنا يوثق الصلة با البحو  اجلاملية والبالوية ، وذا الجال وو و

قضايا البح  ال  كة بيههام ، والت اهبة فيهام ، وقد وفقها اهلل سبحانا وتعا    كتابة بح  

  وذا الوضوع  عهوانا : )من قضايا البح  ال  كة با اجلامل والبالوة ( ، هي  أعدنا 

تابتا أكثر من مرة مضيفا هليا كل ما وجدناه يثري البح  أو يضيف جديدًا للموضوع ، ك

 ويفيد القاوئ بإذن اهلل ، الذي نتمه  أن يعود هليا لتعم الفائدة هن شاء اهلل .

و  وأيها التواضع أن وذه القضايا تستحق من أول البح    موضوعات اجلامل  

واسات واألبحا  والؤلفات ألمهيتها البالاة   تال الفكر والهقد والبالوة الزيد من الد

  .اإلنسا  بوجا عاب ، ومهها تتوسع مداوك ووؤى الثقف والقاوئ العادي 
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 الثالث الفصل 

 

 شرتكة امل قضاياالمن 

 ة يالبالغالبحوث اجلاملية وبني 

 متهيد :

ا البحو  اجلاملية والبالوية )أو األدبية من الجا ت التي  سب أهنا توثق الصلة ب 

فيهام ، والتي نحاول أن نوود بعضًا بيههام ، والت اهبة والهقدية ( تال قضايا البح  ال  كة 

 مهها   وذه السطوو التواضعة . 

ومن با وذه القضايا قضية اجلميل أو البليغ ، وول يكمن اجلامل   الاادة الصاووة  

 والتصوير ؟  أب   الصياوة
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 العمل الفني واملحاكاة :

قدياًم أوجع الفيلسوف اليونا  / أوسطو مجاال العمال الفهاي ه  نجااح الحاكااة ،  

 باض الهظر عن اليشء الحكي مجياًل كان أب قبيحًا .

ووو يقول   )البويطيقا( : والسبب   أن الهاس يستمتعون برؤياة ال ابا واو أهنام  

يقولاون : آه ، واذا واو  تهبطون األفكااو ، ووباام أنفسهم يتعلمون ، ويسبتأملهم فيا عدون 

ذل  ، ألنا هذا هد  أن  مل تر األصل فإن التعة أن يكون سببها التقليد ، وهناام واي ترجاع 

 وذا القبيل . نة ، أو أي يشء آخر منه  ا تفاق أو الرو

 القبح واجلامل :

يصري ما وو قبيح   هد ذاتا مجياًل   الفان ؟ ويتساءل )بلوتال( : ول من المكن أن  

أصلا ؟ ا وهذا كاان   ، فكياف حياد  مهاسبًا ا فإذا أجبها بهعم ، فهل يكون العمل موافقًا و

 أنها نعجب هبذه الحاكاة   احلقيقة ؟ 

          القبااااايح   يمكااااان ، كاااااام يااااارى )بلوتاااااال( أن يصاااااري                                       هن ال ااااا   

والحاكااة اجلميلاة مهاا  ون مطابقاة ، فااجلامل مجياًل ، ولكن الحاكاة تثري هعجابها عهدما تكا

  1 شيتان  تلفان متاب ا ختالف .

 تصوير األشياء :

ووها ما يزال )بلوتال( مثل أوسطو يتكلم عن استجابة ذوهها لهاوة الفهاان وذكائاا ،  

كل يشء ، أن يكلمها عن العالقة با الفهان ، وأمهية األشاياء   ها أنا من الهم أو ً وقبل 

التي يصوووا ، أنا كام يهقل هليها اليشء اجلميل ،   نظرنا ن أو كاام واو معاروف لهاا أيضاًا ، 
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والتعة التي  صل لها بسبب مهاوة الفهان   نقل القبح   طيها ضمهًا : أن ما واو قبايح كال 

ن ، فيا يشء يستطيع اإلدواك أن يفهما عاىل أناا مجيال ، وواذا القبح ، ولكها معجب   الف

 اإلدواك بطبيعة احلال وو هدواك الفهان أو ً ، وهدواك الستمع ثانيًا .

وقد عاوض )لسهج (   هدخال القبح   ميدان العمل الفهي عاىل أسااس أن مهااوة  

 الحاكاة   متهع من قبح الصووة التي  كي القبيح .

 ! "اجلامل"بعد كلمة يست "شلر"

لا  دثة ا من وجهاة وذل   أن يستبعد كلمة اجلامل من ميدان الفن ، "شلر"وهاول  

نظره ا من اختال    العقول ، فالهاس يعجبون مثاًل بتمثاال )ابوللاو( ، ويعجباون كاذل  

 بتمثال ) وكون( ، وحمتوى األول يكفي ألن ععلا مجياًل بعكس الثا  .

  ال عر فليس اجلامل هذن   الحتوى ، ولكهاا   طريقاة العاالج ، وكذل  ال أن  

  1 ويق ح أن نستبدل ا عىل وذا األساس ا كلمة الصدق   أكمل معانيها بكلمة اجلامل .

أب الحتاوى ؟ ، وا جتااه ن مصدو اجلامل : الصياوة  اخلالف هذن   أي ال يتا يكو 

الرفيع عمومًا وو مصدو اجلاامل والتعاة ، فاإذا ماا  الاالب وو أن الصياوة والتصوير والفن

 أضيف ه  ذل  مجال الحتوى ازداد األمر مجا ً عىل مجال .

 اجلاحظ  بني اللفظ واملعنى : 

نفس اليشء نجده   اجتاوات البلااء والهقاد ، فهذا وو اجلاهظ يثاوو مع ضاًا عاىل  

ن معهاوا حمكم مع أهناا خالياة مان التصاوير أيب عمرو ال يبا  لتفضيلا أبياتًا من ال عر ، أل

 قول القائل :         و عمرو قد استحسن ال عري اجلميل ، وكان أب
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 ال حتسبن املوت موت البىل

 فإنام املوت سؤال الرجال

 كالمها موت ولكن ذا

 أفظع من ذاك لذل السؤال .

عا  مطروهاة   فعلق اجلاهظ عليا بقولا: وذوب ال يخ ه  استحسان العا  ، وال 

 الطريق ، يعرفها العجمي والعريب والبدوي والقروي .

 ثم يقول اجلاهظ : فإنام ال عر صياوة ، ورضب من الهسج ، وجهس من التصوير . 

والتصاوير ، وقلهاا :  فظاور كالب اجلاهظ أن ال عر مقصوو عىل الصياوة والهسايج 

لمتدة الواعياة يرياد مان التصاوير اللفاظ ظاور الكالب من العباوة ، ألن اجلاهظ   نظرتا ا

والعه  معًا ، كام وو معروف لها   نظرية الهظم )أو البهائياة ( التاي تعاالج نفاس القضاية : 

 الحتوى أب الصياوة ؟ 

 يفضل التصوير :  "اآلمدي"

والذي يكاد يهطق بمفهوب الفالسفة   وذه القضية وو : احلسن بن بملا اآلمادي ،  

الوازنة با أيب متاب والبح ي ( ، فهو يفضل التصوير اجليد ، فاإذا قااب التصاوير   كتابا : )

 عىل معه  لطيف ، أو أدب هسن ، فذل  بام يزيد   هباء الكالب . 

يرى اآلمدي أن ال اعر عهاد أوال الهقاد واألدب واخلارباء باا ، ه  هسان هبداعاا  

هماا وهدواكاا مان جاناب القااوئ وصهاعتا ، و بمل  سهولتا ووضوها ،  ا ياؤدي ه  ف

والسامع ، ويكون ذل  أيضًا باختياو الكالب العرب  ، ووضع األلفاظ   مواضعها الهاسابة ، 
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صاادقة مفيادة ، أو أدب هياذب ويوجاا ، فاذل   فإن اتفق مع وذا معه  مجيل ، أو هكماة 

 هضافة ه  جالل الكالب ومجالا .

العلم با ه  هسن التاأ  ، وقارب الأخاذ ، يقول اآلمدي : هن ال عر ليس عهد أول  

واختياو الكالب ، ووضع األلفاظ   مواضعها ، فإن اتفق مع واذا معها  لطياف أو هكماة 

وريبة ، أو أدب هسن ، فذل  زائد   هباء الكالب ، وهن مل يتفاق فقاد قااب الكاالب بهفساا ، 

 1واستاه  عام سواه . 

 عبد القاهر يكشف غموض القضية : 

ذي يفصاال   واذه القضااية ويوضااحها متااب الوضااوح ، ويك اف عههااا كاال والا 

وموض، ويزيل عهها كل لبس وو هماب البالواة / عباد القااور اجلرجاا  الاذي يضاع ياد 

القاوئ عىل مواطن اللبس ، فيميز با أن يقصد القاوئ ه  أن يوازن با معها  ومعها  ، أو 

 با صهاعة وصهاعة .

وازنة با العا  فال مانع   وذه احلالة من الهظار ه  الحتاوى فإذا كان القصد ه  ال 

)الضمون ( , أما هذا كان القصد الوازنة با صهاعة وصهاعة ، فال بد   ذلا  مان الهظار ه  

لحتوى ، وترك الفن الصياوة والتصوير   القاب  األول ، فإذا نظر الهاقد ا واحلالة وذه ا ه  ا

يكون قد أخطأ ألنا طلب اليشء من واري موطهاا ، ووضاع اليشاء   واري  والتصوير ، فإنا

 موضعا .

يقول عبد القاور : واعلم أهنم مل يعيبوا تقديم الكاالب بمعهااه مان هيا  جهلاوا أن  

ليس كذل  ، بل عابوه مان ، فهو أرشف  ا   العه  هذا كان أدبًا أو هكمة ، وكان وريبًا نادواً 

   جهس من األجهاس بفضل أو نقاص ، أ  يعتارب   قضايتا هي  كان كمن هكم أو قىض
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اجلهس ، وترجع ه  هقيقتا ، وأ  يهظر فيهاا ه  جاهس ختص ذل  تل  ه  األوصاف التي 

آخر ، وهن كان من األول بسبيل أو متصاًل با اتصالا ماا   يهفا  مهاا ، ومعلاوب أن سابيل 

 والفضة يصاغ مههام خاتم أو سواو .اليشء الذي يقع التصوير والصوغ فيا ، كالذوب 

 ليس الكالم يف جمرد معناه :

اإلعجااز( ، هديثاا تابا الهام )د ئال ويواصل شييها / عبد القاور اجلرجا    ك 

قائاًل : فكام أن حما ً هذا أن  أودت الهظر   صوغ و  جودة العمال ووداءتاا ، أن تهظار ه  

وب الذي وقع فيا العمال ، كاذل  حماال هذا أودت أن الفضة احلاملة لتل  الصووة ، أو الذ

 تعرف مكان الفضل والزية   الكالب أن تهظر   ترد معهاه .

وكام لو أنا فضلها خامتًا عىل خاتم بأن تكون فضة وذا أنفس ، مل يكن ذل  تفضياًل لا  

عهااه أ  من هي  وو خاتم ، كذل  يهباي هذا فضلها بيتًا )من ال عر( عىل بيا  مان أجال م

يكون تفضياًل لا من هي  وو شعٌر وكالب ، ووذا قاطع فاعرفا ، واعلم أن  لس  تهظار   

كتاب صهف   شأن البالوة ، وكالٌب جااء عان القادماء ه  وجدتاا يادل عاىل فسااد واذا 

  1 الذوب .

 الصياغة والتصوير : 

يب   تقييم الصهعة الفهية ، واو ومن وذا الكالب الهم ندوك أن اجتاه علامء البالوة والهقد األد

 أن يهظروا ه  الصياوة والتصوير   القاب األول .

وبذل    يمتهع أن يهال الكالب اجليد ، وهعجاب الهقاد والبلااء ، هت  ولاو مل يكان  

متضمهًا لعه  رشيف ، أو أدب لطيف ، أو فكار م اهوو ، ومان وهاا كاان هعجااب الهقااد 
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  فعلا ، وبياصاة عهادما حيا  بيس للذباب ه ة بن شداد العبوصف ال اعر الفاوس / ع

 ذواعًا بذواع ، وذل    قولا : 

   جاءت عليه كل عني ثرة 

 فرتك كل قرارة كالدرهم 

 فرتى الذباب هبا فليس ببارح  

 هزجًا كفعل الشارب املرتنم 

 غردًا حيك ذراعه بذراعه 

 فعل املكب عىل الزناد واألجزم 

ا كان واقفًا ثم ه  ههادى يدياا بااألخرى ، ف ابها عهاد ذلا  فوصف الذباب هذ 

 وجل مقطوع اليدين يقدح بعودين ، ومت  سق  الذباب فهو يفعل ذل  .

ويعلق شييها / اجلاهظ عىل ذل  بقولا : ومل أسمع   وذا العه  ل عر أوضاه واري  

 1شعر عه ة بن شداد . 

 ليس باملحتوى وحده يكون اجلامل : 

ذا ال عر الذي نال هعجاب واستحسان شييها / أباو بحار عمارو ابان فموضوع و 

وا(   كتابا القيم )احليوان( ، كام نال هعجاب واريه مان الهقااد  255عثامن اجلاهظ )التوىف 

والبلااء ، موضوع وذا ال عر ليس معه  رشيفًا و  هكمة بلياة ، بال وباام كاان موضاوعًا 

 قبيحًا تتقزز مها بعض الهفوس .
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لكها   التحليل األخري : وريب ، وطريف ، التق  لا ال اعر م ابهًا باا مان واري و 

 واديا ، عىل هد تعبري شيوخها من البلااء القدماء .

وقد دقق ال اعر    قياق وجاا ال ابا بعهاياة فائقاة ، أشااو هليهاا العلام األول ،  

الهقاد ، ونقصاد باذل  و التاأدبا   البالواة وصاهب العلم الازير الذي يفيض باا عاىل

اجلاهظ ، الذي يقول عن أبيات عه ة : ومت  سق  الاذباب فهاو يفعال ذلا  ، فااجلامل   

يتوقف عىل الحتوى اجلميل أو الادة اجلميلة فق  ، بل قد يكون حمتوى اجلميل   ذاتا قبيحًا 

 , ويصاوو ، وكأن اجلميل وو ما علق بالقلوب ، وأمتع الهفوس ، وهن كاان   ظااوره قبيحااً 

 وذا ا جتاه تصويرًا معلاًل قول ال اعر عن قلبا : 

.. ..  ..  ..  . 

 ويرحم القبح فيهواه 

 

 اجلامل بني الكل واجلزء :

وقضية أخرى عرض  ألذوان الباهثا   علم اجلامل ، و  البالوة والهقاد األديب ،  

قل اجلزء ا كالكلماة الفاردة أ  ووي قضية : الكل  واجلزء ، بمعه  : ول من المكن أن يست

 مثاًل ا باجلامل ، أب أن القيمة اجلاملية تكمن   الكيل ؟، 

لقد ناقش وذه الفكرة الكثري من الفكرين والفالسفة ، فقدياًم قال أوسطو اليوناا  :  

 هن الهظاب والتهاسق والتحديد وي اخلصائص اجلوورية التي يتألف مهها اجلامل .
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وذا الرأي ، ووأى أن مان ال اائع القاول أن تهاساق األشاياء ،  وقد ناقش أفلوطا 

 1 وتهاسبها ، يكسبها مجا ً  , وعىل وذا   يكون اجلزء مجياًل ، وهنام يكون اجلامل   الكل .

وعليا فإن اجلامل الذي يعول عليا عهد والبية أول الفكر والفلسافة ، هناام يكاون    

 الكل     اجلزء .

 امل :املعنى هو اجل

الهحااويا ، اب الفصااحاء ، وأسااتاذ نفااس ا جتاااه نجااده عهااد شاايخ البلااااء ، وهماا 

وصاهب نظرية الهظم ال هرية ، شييها / عبد القاور بن عبد الرمحن اجلرجا  )التوىف ساهة 

وا ( ، وذلا    كتاباا )د ئال اإلعجااز ( أثهااء معاجلتاا لقضاية اللفاظ  474وا أو  471

 والعه  .

ودًا عىل من ظن أن مصدو الفصاهة وو اللفظ وهاده : هن ورضاها مان  هي  يقول 

قولها هن الفصاهة تكون   العه  ، هن الزية التي من أجلهاا اساتيف  اللفاظ لوصاف بأناا 

فصيح ، عائدة   احلقيقة ه  معهاه ، ولو قيل : ههناا تكاون فياا )أي   اللفاظ( دون معهااه ، 

 ههنا فصيحة ، أن تكون تل  الفصاهة واجبة هلا بكل هال . ها   اللفظ لكان يهباي هذا قل

ومعلوب أن األمر بيالف ذل  فإنا نرى اللفظة تكون   واية الفصاهة   موضوع ،  

 وتراوا بعيهها فيام   حي، من الواضع .

وليس هلذه اللفظة من الفصاهة قليل و  كثري ، وهنام كان كذل  ألن الزية التي مان  

ف اللفظ   شأنها وذا بأنا فصيح ، مزياة  اد  مان بعاد أ  تكاون ، وتظهار   أجلها نص
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طلبتا فيها ، وقد جت  با أفارادًا مل تارب ووذا يشء هن أن  الكلم من بعد أن يدخلها الهظم ، 

 فيها نظاًم ، ومل  د  هلا تأليفًا ، طلب  الحال .

قول : ومجلة األمر أناا   نوجاب ثم يتابع عبد القاور اجلرجا  هديثا ال يق ه  أن ي 

الفصاهة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكالب الذي وي فياا ، ولكههاا نوجبهاا هلاا موصاولة 

   1.  باريوا ، ومعلقًا معهاوا ، بمعه  من يليها

 بني املحسوسات واملعاين : 

، ، ووي من الوضوح بام كاانومن الهقا  التي اوتم  هبا البحو  البالوية واجلاملية 

وي معرفة ما هذا كان  التعة واإلعجاب بالعمل الفهاي مصادوه الحسوساات أو العاا  ا 

 وبمعه  آخر ا تدوكا الروح واحلواس ؟ ، 

وبعض الباهثا   كال الجالا ياذوب ه  جاناب احلاس ، بياهام الاالبياة متيال ه   

 اجلانب الروهي أو العهوي .

ول أستاذنا الدكتوو / عز الدين هسامعيل ا ه  أن ومن ثم يهتهي )أفلوطا ( ا كام يق 

الروح وي مصدو اجلامل ، ووي التي جتعل لألشاياء ، هتا  األجسااب ، احلاق   أن تسام  

 مجيلة .

: هن )ورباوت( قد انته  أيضًا ا وليس   ذل  ورابة ا ه  نفس الهتيجة التاي ويقول 

البدع واي التاي تبعا  الاروح والقيماة    انته  هليها أفلوطا , ووي أن عبقرية الؤلف أو

  2 العهارص الكونة للجامل .
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 الغزايل : القلب أشد إدراكًا من العني : 

واا  450سهة اإلسالب( ]ولد و  وذا العه  يقول اإلماب / أبو هامد الازاو )هجة  

عاا  الدوكاة وا [ : والقلب أشد هدواكًا من العا ، ومجاال ال 505وا ، وتو  سهة  451أو 

بالعقل أعظم من مجال الصووة الظاورة لإلبصاو ، فتكون   حمالة لذة القلب بام يدوكاا مان 

 األموو المليفة اإلهلية التي جتل عن أن تدوكها احلواس أتم وأبلغ .

ويستمر الازاو   هديثا ه  أن يقول : ومن كان  البصرية الباطهة أولب علياا مان  

مان للمعا  الظاورة ، ف اتان باا  ن هبا للمعا  الباطهة أكثر من هبااحلواس الظاورة ، كا

يااء جلاامل جلامل صووتا الظاورة ، وبا من حيب نبيًا مان األنبحيب نق ًا مصووًا عىل احلائ  

  1.صووتا الباطهة

 الذوق الواعي :

كل مان  ومن العهارص الهمة   البحو  البالوية واجلاملية ، وهلا دخل كبري   تقييم 

اجلامل والبالوة )الذوق( ، والذوق العترب   كال الجالا وو الذوق الواعي الادوب الاذي 

 أنضجتا اخلربة مع الدواية ، وعمقتا الثقافة ال املة الواسعة .

وبعيدًا عن اخلالفات الفكرية فإنها نعهي الذوق الذي يادوك اجلاامل   كال مكاان ،  

يلسوف األلا  / كان  : هن وضاء الذوق عن اجلميال ، واو وحيس با ، والذي يقول عها الف

الرضاء الوهيد الصادق احلر ، والذوق وو القدوة عىل تقدير يشء أو ناوع مان الفكارة مان 

 2  قيق واية .ب هوضائها دون هي  هوضاؤوا أو عد
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   بني ابن رشيق واآلمدي :

ونقده ( يذوب ه  أن ال عر وابن وشيق القريوا    كتابا )العمدة   صهاعة ال عر  

اجلميل أو اجليد ليس   قرضا )نظماا وقولاا( ، هناام واو يشء يقاع   الاهفس عهاد المياز 

 1كالفرند   السيف ، والالهة   الوجا . 

ويذوب اآلمدي   كتابا )الوازنة با أيب متاب والبح ي ( ه  أن من اجليد والارديء  

ىل أسبابا ، ومها ماا   يمكان بياان أسابابا وعللاا ، وهناام ما يمكن بيان عللا ، والوقوف ع

  2يعرف بالدوبة والتجربة، وطول الالبسة، ويدوك ذل  أول العلم بال عر، والبصريون با.

فاآلمدي يوضح لها أن الذوق العترب وو ذل  الذوق الادوب بالتجرباة  اا يكسابا  

 الواسعة ، وطول الالبسة ,اخلربة والدواية ، ووذا   يتأت  ه  بالثقافة 

 القايض / اجلرجاين : املوقع يف القلب :

أما القا  / عبد العزيز اجلرجا  ، فيقول : وأن  ترى الصاووة تساتكمل رشائا   

احلسن ، وتستو  أوصاف الكامل ، ثم نجد دوهناا ، وواي أهظا  بااحلالوة ، وأدنا  عاىل 

ية سببًا ، ولاو قيال لا  : كياف صااوت واذه القلب ، وأعلق بالهفس ، ثم   تعلم هلذه الز

    الصووة ا ووي مقصووة عن األو    األهكاب والصهعة ا أهىل وأوشق ؟،        

: موقعا   وعيب القا  / اجلرجا  ، قائاًل : لكان أق، ما   وسع  أن تقول لا 

 3.القلب ألطف ، ووو بالطبع أليق

                                                 
  77/  1،  1979ابن رشيق القيرواني ، العمدة في صناعة الشعر ونقده ، طبعة تونسية ،  -  1
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،  1967تنبي وخصومه ، المطبعة األزهرية ، القاهرة ، القاضي / عبد العزيز الجرجاني ، الوساطة بين الم -  3

ـ  31، وكذلك : بسيوني عرفة رضوان ، الجمال بين الفالسفة والبلغاء ، مرجع سبق ذكره ، ص  309ص 
 هـ . 392هـ أو  366هـ ، وتوفي  290يجدر بالذكر أن القاضي / الجرجاني ، ولد سنة و 
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 عبد القاهر : الذوق واألرحيية :

ويقول شييها / عبد القاور اجلرجا    كتابا )د ئل اإلعجاز( : هن العول   فهام  

الهص عىل الذوق ، واإلهساس الروها  )العهاوي ( ، وماا يعارض   نفاس الساامع مان 

األوحيية )القبول أو الراهة أو اللذة العهوية ( ، فإن مل عدوا , فليس القاول أو الملاح بماان 

 عها شيتًا .

   لمة خامتة :  ك

: هن وذا كلا رصيح وواضح   بيان قيمة الذوق ، وقدوتا عىل التميياز وختامًا نقول

 أول البالوة ، وأول الفكر . يد   نظر ، واجليد ووري اجلبا اجلميل ووري اجلميل

، وعليا فإن البالوة العربية هظي  بحظ كبري من دواسة القايم اجلاملياة و مقاييساها 

ب أول البح  والدوس أن يربزوا وذا اجلهد األصايل ، لهعياد ه  فكرناا العاريب ومن واج

 جووره األصيل .
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 الرابعالفصل 

 

 اجلامل عند العرب 

 متهيد : 

 ا   ش  فيا أن البالوة العربية قد هظي  بحاظ وافار مان دواساة القايم اجلاملياة  

 وتصووه لا .القديم من اجلامل العريب ومقاييسها ، ووذا يستوجب بيان موقف 

كام يستدعي احلال   نفس اآلن بيان نقطة أخرى ، أو اإلجابة عن سؤال يتولاد عان  

اجلامل ، ومل يظهر لا فيا فلسافة  وذه الهقطة ، ووي : لاذا تأخر العريب   التعبري الفكري عن 

عة أن نقدب تصووًا ا قدو الطاقة واإلمكاان مبكرة ؟ ، ا ووها نحاول عرب وذه السطوو التواض

 ا عن تطوو ههساس العريب باجلامل .
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 اجلامل للجميع : 

، واليال نعلم مجيعًا أن اهلل سبحانا وتعا  قد فطر خلقا مجيعًا عىل اإلهساس باجلامل 

 .، و  فرق   ذل  با أمة وأخرى، وا ستمتاع باهليا

عاله ا دون وريوا ا ها الو  جل ك من األمم اختصو  يمكن لدع أن يدعي أن وها 

: هن الهااس مجيعاًا مساتوون   ، وأيضًا   يستطيع أهد أن يقولبحب اجلامل واإلهساس با

، كاام واي باا اإلهساس باجلامل بدوجة واهدة ولكن الفروق   ذل  موجودة با األمام

 .األفراد

، وتراثهاا العاريب أكارب ، األمة العربياةلا ومن با األمم التي هلا تعلق باجلامل وهب 

 .دليل عىل ذل 

 : يف اجلاهلية

، متاهيًا با   مه طا لفالعريب القديم هت    جاوليتا )قبل اإلسالب( كان حمبًا للجام 

، هت  عرف بال اعر الاهاائي ذلا  ال اعر الاذي يعارب عان ، وكثر ذل    شعرهومكسلا

 .لتاهي با كام يقول أول األدب والهقد، ويصلح لالعواطف وال اعر

، ولكههاا العرفاة األولياة الفطرياة أن العريب القاديم كاان يعارف اجلااملفال ويب  

،  اا ععلهاا ناذوب ه  أهناا ، و  تتجاوزه ه  قليالً البسيطة التي ت كز عىل احلس   البداية

 تعقيد .: سهلة ، شفافة ، مملقة ،   وموض فيها و  كان  معرفة

، ، وتعباريه عهاا   أول األمار ه  الارأةوقد اجتا اإلنسان العريب   ههساسا باجلامل 

، والتي كان    وذه العصوو التقدمة مأواه وماهاه ، فأفرغ عليها كال ههساساا تاا اجلاملياة

 .ألهنا متثل عهده أمجل ما   الوجود
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األشاياء ، وتارك  ادتاا   تهااول ع نعم ، لقد أدوك العريب ذل  بسهولة ويرس ، عىل 

التحليل والتعليل والهظري لآلخرين الذين جاءوا بعد ذل  ، من أمثال )ويجل( الذي ذواب 

ه  أن مسألة احليوية وي الفاصل عهده   م كلة اجلامل والقبح ، ووو يقيمهاا عاىل أسااس 

    1 من طبيعة الوجودات .

ن مجاهلا نسبيًا عن الكائهاات التاي تتمتاع فاجلامدات ، ووي أول صوو الكائهات يكو 

بلون من احلياة أعظم ، ووي الهباتات ، ووذه بدوووا يقل مجاهلا نسابيًا عان احليواناات مان 

هي  وي أكثر هيوية ، ثم يأيت دوو اإلنسان ووو يتمتع بأكرب قدو  كن من احليااة ، فيكاون 

 بذل  أمجل اليلوقات .

 أمجل ما يف الوجود : 

الوجود، ووو اإلنسان، ا ه  أمجل ما    ك العريب ذل  ببداوتا السليمة، فاجتلقد أدو 

و د  عها ، وعهدما اجتا ه  الرأة وتازل فيها ، بلغ   ذل  أكارب قادو  كان مان الرباعاة 

 والروعة ، والهفوق الفهي .

ف ، ثم دقق   هبراز معامل احلسن ، ومواطن اجلامل ، وبلغ   ذل  هدًا يفوق الوصا 

 واخليال .

ومن ذل  ما قالا أمرؤ القيس ، عمدة شعراء العرص اجلاويل ،   معلقتاا ال اهرية ،  

وما قالا ال اعر اجلاويل / الهاباة الذبيا    قصيدتا )التجردة ( التي قاهلا   زوجة الاهعامن 

 أو نسب  هليا ( . بن الهذو مل  احلرية )

د اجلاولياة، وبياصاة العلقاات السابع أو ولو أن  نظرت   مطلاع أكثار القصاائ 

 العمل، لوجدت أهنا كان  تبدأ بالازل الذي اهتل مكانًا باوزًا   ال عر اجلاويل .
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وكان طبيعيًا أن يظهر وذا الفن ألنا اساتجابة فطرياة   اإلنساان ، وألن العاريب ذو  

و هياتاا مان كثاري مان احلاوة ، وهقفااطويل ، وبيتتا هس دقيق يدوك اجلامل ، وألن فراوا ال

وسائل التعة وال فيا ، وقيامها عىل الطالق والفرقة ، كل ذل  يثري بواع  وكاوامن شاوقا 

 ه  الرأة . 

وكان أكثر وذا الازل يهرصف ه  األوصاف احلسية ، وقلياًل ما يتجا ه  العواطف ،  

  1رصيح . السافر اليتًا ، وقل مهها وخلجات الهفوس ، كام كان أكثره عفًا بر

ومن يقرأ الازل   ال عر اجلاويل عد الكثري مها يهطق باجلامل ، وهن كان ا كام ذكرناا 

 ا مجال هيس مادي ، يتهاسب وطبيعة اإلنسان العريب   وذه الف ة .

 

 اإلسالم واالرتقاء بطبيعة العريب :

مان شاأهنا ،  ثم يأيت اإلسالب احلهيف وحياول أن يرتقي بطبيعة العريب احلسية ويعايل 

وذل  بتوجيا العريب ه  التفكري والتأمل   خلق السموات واألوض ، والهظار   ملكاوت 

اهلل الصانع األعظم ، والبح  عن مصادو بديلاة للجاامل احليسا ال ابع بالروباات الادياة 

 احلسية .

وهس الدين اإلسالمي العرب حمببًا هلام الهظار   مجاال الطبيعاة ، وقادوة خالقهاا  

عظيم ، والسامء وما محلتا مان نجاوب ، واألوض وماا عليهاا مان أشاجاو وزووع وجباال ال

 ووواد وأهناو وبحاو .
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وهاول القرآن الكريم الذي وو كتاب القيم الهبيلة التي أبرزوا احلق واخلري والعادل  

واجلامل ، هاول أن يرتقي بالذوق اجلامو عهد أجادادنا العارب ، فلفاتهم كثاريًا ه  مظااور 

أومل ينظـروا  }اجلامل الظاورة الواضحة   وذا الكون الفسيح ، فهزل فيهم قولا جل شاأنا : 

يف ملكوت السموات واألرض ك وما خلق اهلل مـن ءء ك وأن عسـى أن يكـون قـد اقـرتب 

  1 {يؤمنون ؟ . حديث بعده  أجلهم فبأي

عظايم ، ونعماا المل   خلق اهلل ألعايل ووذه دعوة أخرى جلميع البمل من أجل التأ 

أومل يروا أنـا خلقنـا  ـم  ـا  }العديدة التي   تعد و   ، ، هي  يقول سبحانا وتعا  : 

. و ـم فيهـا عملت أيدينا أنعم فهم  ا مالكون . وذللناها  م فمنها ركوهبم ومنها يـأكلون 

  2 {يشكرون ؟ منافع ومشارب أفال 

 . 3 {مبني . اه من نطفة فإذا هو خصيٌم لقنأومل ير اإلنسان أنا خ } ويقول جل شأنا : 

لقد هاول القرآن الكريم هذن أن يهتقال باإلنساان العاريب   ال اعوو واإلهسااس  

باجلامل من حميطا احليس ه  حمي  ووهي آخر ، ووذه وهدوا نقلة هلاا قيمتهاا الهفساية التاي 

 ثامووا ، ولو عىل الدى البعيد ستؤيت

أرساوواا ، يتطلاب ك مجاهلاا ، واساتيعاب  لطبيعة ، وهدوافال ش  أن الوقوف أماب ا 

 وعيًا مجاليًا ، أوق  من ذل  الذي متثل عهد ال عراء اجلاوليا   وزهلم .  

 الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( موجهًا للجامل احلق :

كان للرسول الكريم حممد )صىل اهلل عليا وسلم( دوو باوز   توجيا الفكار العاريب  

  قولاا لعماا العبااس عهادما يس ، ويبدو ذل   الوجهة ، ورصفا عن اجلانب احل نحو وذه

 4 "اجلامل   اللسان ."هلل ؟ ، فقال لا : سألا : فيم اجلامل يا وسول ا
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فالرسول الكريم )صىل اهلل عليا وسلم( يلف  نظر العارب ه  مهباع ثار مان مهاابع  

يصادو عهاا مجاال، ألن الكلماة اجلميلاة  اجلامل، أ  ووو اللسان الذي   يساوي مجاال ماا

 الصادقة العربة هلا من التأثري واإلمتاع واإلقهاع والهفع، ما   يعلم هدوده ه  اهلل عز وجل.

فالكلمة الطيبة كال جرة الطيبة ، أصلها ثاب  وفرعها   السامء تؤيت أكلها كل هاا  

 بإذن وهبا : 

اجلاامل ، بال واو و طيب من مصاادو مصد ووو بذل  يأخذ بيدوم ، ويرشدوم ه  

أفضل من الصادو األخرى التي اعتادوا عليها وألفووا ، ووي الصادو احلساية التاي كانا  

 ترضب   نفوسهم نريان ال هوة السعووة .

ووو )صىل اهلل عليا وسلم( يرصفهم عن الادياات وال اهوات واحلسايات برفاق ،  

لف البالغ اإلعاز ، والاذي يعاد بحاق مان جواماع وكأنها بالرسول الكريم   احلدي  السا

الكلم ، يرشد السلما والعارب كافاة ه  أن تفاوقهم ونباووهم ووقايهم سايكون   واذا 

 الصدو الهم ووو اللسان ، ويهبههم ه  ما عب أن يعطوه من عهاية واوتامب .

الفكار اجلاامو وعىل الروم من وذه التوجيهات الواعية الرشيدة ، فإنها   نادعي أن  

عهد العرب قد  ول رسيعًا ه  تذوق اجلانب العهوي / الروهي   اجلامل، وا نرصاف عن 

 اجلانب احليس ، بل ظل التياو الفكري يميل ه  اجلانب احليس هت  عهد بعض الفكرين .

 الغزايل : بني احليس واملعنوي :

واا،  451وا أو  450ولد: سهة فهذا وو هجة اإلسالب، اإلماب / أبو هامد الازاو ) 

 وا ( ، يقول عن احلب: فاحلب عباوة عن ميل الطبع ه  اليشء الملذ . 505وتو : سهة 
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وري أن الازاو )ومحا اهلل ( مل يقف عهاد اجلاناب احليسا ، بال يهطلاق بعاد ذلا  ه   

يفة أتام اجلانب الروهي ، بل ويرفع من شأنا هت  أنا ععال هدواك اجلاامل   العاا  الملا

 وأفضل من هدواكا   وريوا .

ويقول   ذل  : والقلب أشد هدواكًا من العا ، ومجال العا الدوكة بالعقل أعظام  

من مجال الصووة الظاورة لإلبصاو ، فتكون   حمالة لذة القلب بام يدوكا من األموو المليفة 

  ( 1 ).وأبلغ   اإلهلية التي جتل عن أن تدوكها احلواس أتم

ويستمر هجة اإلسالب / الازاو   هديثا عن مصادو اجلامل ، مؤكدًا أناا يكاون    

الحسوسات ، قائاًل : فااعلم أن احلسان واجلاامل موجاودان   واري الحسوساات ، هذ  وري

 هسهة ، ووذه أخالق مجيلة .هسن ، ووذه سرية  يقال: وذا خلق هسن ، ووذا علم

ظاورة وباطهة ، واحلسان واجلاامل ي املهام ، وأنهاا  ثم يهتهي الازاو ه  أن الصووة 

ندوك الصووة الظاورة بالبرص الظااور ، والصاووة الباطهاة بالبصارية الباطهاة ، فمان هارب 

 البصري الباطهة   يدوكها ، و  يلتذ هبا ، و  حيبها و  يميل هليها .

للمعاا   ومن كان  البصرية الباطهة أولب علياا مان احلاواس الظااورة كاان هباا 

الباطهة أكثر من هبا للمعا  الظاورة ، ف تان با من حيب نق ًا مصووًا عىل احلاائ  ، وباا 

   ( 2).من حيب نبيًا من األنبياء جلامل صووتا الباطهة 

 اجلامل والروحانيات :

ويظل وذا ا جتاه الذي يرى أن اجلامل وري مقصوو عىل الحسهات ، بال يتعاداوا ه   

 التي وبام تفوق  عىل احلسيات   اإلمتاع واإلسعاد . الروهانيات
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اإلمااب / الاازاو ا ه   أوودنااه عان  ويهتقل وذا التصوو ا الذي نكتفي   بيانا بام 

الجال األديب ، فهجد من يرد أصهاف احلسن األديب كلها ه  أصال واهاد واو : اجلاامل ، أو 

 ههساسا .

حقق من الهظر   الطبيعاة اجلميلاة اخلالباة ، ويقصد بذل  ال عوو الساو ، الذي يت 

السديدة ، والعمال اجلياد ، فاضل ، والفكرة  الرائعة ، والرأة احلسهاء ، واخللق ال والقصيدة 

والرأي الصائب ، ووذه كلها ت اءى للهاس مجيلاة ومبهجاة وسااوة ، ي املها قاوهلم عان 

 . "هنا الرسوو باألشياء"اجلامل : 

جلامل هذن   نظر العريب مقصووًا عىل الحسهات أو احلسيات فقا  ، ووكذا ، مل يعد ا 

والقلب معاًا ، واتساع للعواطاف األدبياة وك بالروح بل ترق  وانتقل ه  العهويات التي تد

مجعاء ، وأصبح من صميما اخللق الفاضل ، والفكارة الصاائبة ، والقصايدة الرائعاة شاكاًل 

رة ، وكل ما فيا مصدو للسعادة والبهجاة ، أو ههسااس ومضمونًا ، والطبيعة اجلميلة الساه

 1 باجلامل  .

 ابن طباطبا : اجلامل ذوق وفهم : 

ومل يتوقف وذا ا جتاه عهد هدود الفكر الفلسفي أو الجال األديب فق    وري ، بال  

 أخذ   الثبات وا ستقراو ، هت  صاو اجتاوًا عامًا يذوب هليا الهقاد والبلااء .

و )ابن طباطبا العلوي (   كتابا )عياو ال عر ( ، يقاول : هن عيااو ال اعر أن فهذا و 

يوود عىل الفهم الثاقب ، فام قبلا واصطفاه فهو واٍف ، وما تا ونفاه فهو نااقص ، والعلاة   
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قبول الفهم الهاقد لل عر احلسن الذي يرد عليا ، ونفياا القبايح مهاا ، واوتازازه لاا يقبلاا ، 

   1يهفيا . وتكروا لا 

هن كل هاسة من هواس البدن هنام تقبل ما يتصل هبا  اا طبعا  لاا هذا كاان وووده  

معهاا ، فاالعا تاألف الارأى عليها ووودًا لطيفًا باعتدال   جوو فيا ، وبموافقة   مضااوة 

الطيب، ويتأذى باالهتن اخلبيا ، ف يقبل ال م ، واألنالقبيح الكريا، وتقذى بالرأى احلسن

، واألذنم تت اوقم وتساعدم للصاوت اخلفايض والارلفم يلتذ بالذاق احللو ويماج الب اع وا

 باجلهري اهلائل ، واليد تهعم باللمس اللا الهاعم ، وتتأذى باخل ن الؤذي .، وتتأذى نالساك

 اجلامل يف العدل والصواب : 

هم السليم يتاأت  ويواصل الهاقد والبالوي / ابن طباطبا العلوي كالما قائاًل: هن الف 

من الكالب الذي أساسا العدل و الصواب واحلق ، واجلائز العروف الألوف ، فيت وف هلياا 

ا أي الفهم ا ويتجىل لا ، ويستوهش من الكالب اجلاائر اخلطاأ الباطال ، والحاال الجهاول 

 الهكر ، ويهفر مها ، ويصدأ لا .

  من كدو العي ، مقومًا مان اخلطاأ ، فإذا كان الكالب الواود عىل الفهم مهظومًا مصف 

وللحسن سالًا من جوو التأنيف ، موزونًا بميزان الصواب لفظًا ومعها  وتركيباًا ، اتساع  

 طرقا ، ولطف  مواجلا ، فقبلا الفهم ، واوتاح لا ، وأنس با .

طرقاا ، ونفااه  ً تهاو ً ، انسادت  وهذا وود عىل ضد وذه الصفة ، وكان باطاًل حما 

م ، واستوهش عهد هسا با ، وصدأ لا ، وتأذى با كتأذي ساائر احلاواس باام خيالفهاا ، الفه
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سن مقبول ا عتدال ، كام أن علة كل قبيح مهفي ا ضطراب ، والاهفس تساكن  وعلة كل هم

 1ه  ما وافق وواوا ، وتقلق  ا خيالفا . 

ابن طباطبا العلوي( ، ووذا الكالب الذي قمها باقتباسا ، والذي قال با الهاقد البليغ ) 

يستحق مها التأمل والتدبر ، ألنا يؤكد لها أن اجلاامل   األشاياء ، والقابح فيهاا ، قاد يادوك 

باحلواس مثل اليد ، وقد تدوك بالفهم أو الاذوق ، كاام أن واذه األشاياء قاد تكاون هساية 

 كاللمس الهاعم ، وقد تكون معهوية كالعدل الصواب احلق من الكالب .

 لجانب املعنوي :احلكم ل

ويهتقل بها الهقد األديب نقلة أخرى ه  األماب ، وبالتحديد يكون اللقاء مع القا  /  

عبد العزيز اجلرجا  ، الذي يبن لها أن ال كل أو األشكال أهياناًا   تكاون واي القصاودة 

ذي تعرفاا باحلكم أو الؤثرة فيا ، بل يكون احلكم   ذل  وو اجلانب الروهي أو العهوي الا

و  تلمسا ، والذي بكون مصدو احلكم فيا وو الذوق واإلعجاب الداخيل   الاالب ، وهن 

 2 كان ذل  احلكم عهد والبية الهقاد   يقبل من ناقد مدوب ، وهكم مثقف .

 الشكل وحده ال يكفي :

  كتابا )الوساطة با التهبي وخصوما ( يقول القاا  / عباد العزياز اجلرجاا  :  

أن  قد ترى الصووة تستكمل رشائ  احلسان ، وتساتو  أوصااف الكاالب ، وتاذوب   و

األنفس كل مذوب ، وتقف من التامب بكل طريق ، ثم جتد أخرى دوهنا   انتظاب الحاسان ، 

والتتاب احللقة ، وتهاصف األجزاء ، وتقابل األقسااب ، وواي أهظا  بااحلالوة ، وأدنا  ه  

 وأرسع  ازجة للقلب . القبول ، وأعلق بالهفس ،
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ثم   تعلم ا وهن قاسي  واعتربت ونظرت وفكرت ا هلذه الزايا سببا ، ولا خصا   

با مقتضيا ، ولو قيال لا  : كياف صااوت واذه الصاووة ، وواي مقصاووة عان األول   

األهكاب والصهعة ، وفيام عمع أوصاف الكامل ، ويهتظم أساباب ا ختيااو أهاىل وأوشاق ، 

ع ، ألقم  السائل مقااب التعها  التجاانف ، ووددتاا ود الساتبهم اجلاوال ، وأهظ  وأوق

ولكان أق، ما   وسع  ، وواية ما عهدك أن تقول : موقعا   القلب ألطف ، ووو بالطبع 

 أليق .

األخارى ؟ ، وأي عبا  مان واذه  ومل تعدب مع وذه احلالة معاوضًا يقول ل  : فاام  

تمع هلا كي  وكي  ؟ ، وتتكامل هلا ذيا وذيا ؟ ، وول للطااعن وجا عدل ب  عهها ؟ ، أمل ع

هليها طريق ؟ ، وول فيها لاامز مامز ؟ ، بام هج  بظاور  سا الهواظر ، وأنا  متيلاا عاىل 

    1 باطن  صلا الضامئر ...

 اخلربة املوضوعية :

 اجلاناب القا  / اجلرجا  هذن ومن ساو عىل دوبا من الهقاد والبلااء   يعول عىل 

ال كيل أو احليس لألشياء تعوياًل تامًا عهد احلكم عليا ، وهن كان  واذه القضاية ذات أبعااد 

عميقة   نريد الاوام وواءوا اآلن ألهنا ليس  من مهاب وذه السطوو التواضاعة ، بال واي 

ياة تتصل بالذاتية والوضوعية   هصداو األهكاب الهقدية ، وول القصود مان الذاتياة ، الذات

ال يصية التي وي وليدة اإلهساس ال ييص التقطع ؟ ، أب وي وليدة الذاتية الفردية التاي 

 اب ، واجتاواات يبدي فيها الفرد وأيا بهاء عىل معرفة بأصاول الفان األديب أو الفان بوجاا عا

 الاموسا لا ، والعاملا   مضاموه ؟ .
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قائمة عىل األصاول الفهياة التاي وبذل  يكون احلكم األديب السليم م بعًا باخلربة ال 

تقرب با األهكاب القائمة عىل الذوق السليم ، التي وي   الواقع   تتهاس  ال كل تهاسايًا 

 تامًا ، بل تدخلا   هساهبا .

وذه القضية : قضية الذاتية والوضوعية ، هلا أبعاد فلسفية عميقة ، ولكهها نقول فق   

عبد العزيز اجلرجا  قائم عىل الذوق القدو للجاناب  هن هكاًم كالذي عرض عىل القا  /

 العهوي .

 عبد القاهر : الفكر والذوق معًا :

ونلتقي بال يخ اجلليل / عبد القاور بن عبد الرمحن اجلرجا  ، شيخ البلااء ، وهمااب  

دل هاول نظرياات  الذي وافاه زمانا   وق  اهتدب فيا اجلا  1،الهحويا الفصحاء ، وأستاذ

ال  فكره ، واهتل  من قلبا مكانًا عظياًم ، أ  ووي : نظرياة البالواة ، ووال واي لفاظ ش

وهده أو العا  وهادوا ؟ أو للمعاا  واأللفااظ تتمعاة ؟ ، أضاف ه  ذلا  أن الفلسافة 

 وكتبها قد أخذت قسطًا وفريًا من عهاية أول الفكر واألدب   عرص عبد القاور .

كتابا الهم )د ئل اإلعجاز ( الذي نادى فيا بهظرياة الاهظم نقول : هن عبد القاور    

)ما يسميا البعض اآلن بالبهيوية ( ، فإنا بذل  يكون قاد نحا  بااحلكم اجلاامو ه  اجلاناب 

الروهي )الذوق ( والضمون ، وقلل من تسل  ال كل الذي يمثلا اللفظ الفرد اخلااو مان 

 ذوق   هدواك الهظم ، واحلكم عليا .الروح ، ولذل  فإنا يعول عىل الفكر وال

البلااااء ،  ا الاهظم الااذي يتواضااعا يقاول عبااد القاااور   ذلا  الوضااوع : هن وااذ 

  2وتتفاضل مراتب البالوة من أجل صهعا يستعان عليها بالفكرة . 
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 احلواس تدرك اجلميل :

ن ، وعهاد هن مفهوب اجلامل عهد ال عراء ، وعهد الباهثا   اجلاامل ، وعهاد الفكاري 

 الهقاد العرب ، والبًا ما يكون هدواك هيس ، فاحلواس وي التي تدوك اجلامل   اجلميل .

ووهاك اجلامل العهوي الذي يدوك بالبصرية ، ولكن لا كان العمال األديب   الواقاع  

عماًل حمسًا ، فقد انرصف  األولبية ه  ا وتامب بااجلامل ال اكيل الاذي يتاأدي ه  احلاواس 

لذوا أو يؤذهيا ، وكأن قصاوى العمل األديب الهاجح أن حيد  اللاذة ، وقاد أمكان ضاب  في

القواعد التي تتحكم   ال كل ، فأصبح  وي قواعد الصهعة ، والذين اوتم بالصهعة مثال 

كالقاا  / عباد  اآلمدي صاهب كتاب )الوازناة باا أيب متااب والبحا ي ( ، أو باحلرياة 

الفكرة كإماب نظرية الهظم عبد القاور اجلرجا  ، مل خيرجاوا مان قياود العزيز اجلرجا  ، أو 

الصهعة ، لكههم أضافوا هليها ما يدوك بالبصرية ، فيففوا من وطأة واذه القياود ، وبعثاوا   

   1 تل  القواعد شيتًا من الروح .

 العرب والوعي اجلاميل : 

بااجلامل ، واري أن واذا  ووكذا نتوصل سويًا ه  أن العرب كان هلم ههساس واضح

اجلامل الذي بدأ هسيًا عهدوم أخذ   التعمق ، و  ا تساع هت  عم العهويات وصااو مان 

وبذل  يكون اجلامل عهد العرب قد وصال ه  ماا وصال   2.أفضل وسائلا الروح والتذوق

 هليا عهد وريوم من األمم األخرى .
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 اخلامسالفصل 

 مة عند العرب : الكل

 وأم املواهب  ن الفنون ف 

 متهيد :

الواوب ، فال يفوت ي فن الفهون ، وأب  نعم ، كان  الكلمة عهد العريب دائاًم وأبدًا و

كل من يهظر ه  األدب العريب   عصووه اليتلفة ، وكذل  الفهون العربية اجلميلة عاىل مار 

رب مان باا ماا أتقهاوه العصوو ،   يفوتا أن يدوك بجالء ووضوح أن أوم ما نبغ فياا العا

وعرفوه من فهون وآداب ومعاوف ، وو فن الكلمة وآداهبا ، وظلوا عىل ذلا  هتا  تفوقاوا 

عىل وريوم من أبهاء األمم األخرى ، وصاووا بحق مرضب األمثال   البالوة التي نالوا فيا 

  1.  قصب السبق   الوق  الذي تفوق فيا وريوم عليهم   تا ت أخرى
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ش  فيا أن بالواة العارب كانا  أشاهر ماا عرفاوا باا   العلاوب والفهاون فمام    

واآلداب ، هت  صاوت من أوق  مادنياهتم ، وأوساع معااوفهم ، وواذه هكماة اهلل العايل 

القدير ، فاحلكمة التي جعل  من قديم مدنية الفهون   أيدي الصيهيا ، ومدنياة العلاوب   

     1. اللاات   ألسهة العرب  ي التي خصص  مدنيةهلوءوس اليونانيا 

أعط  لكل أمة مووبة خاصة هبا ،   نفاس اآلن الاذي خلقهاا  وهذا كان اهلل تعا  قد 

فيا شعوبًا وقبائل من أجال أن نتعااوف ، مان أجال أن نتباادل اآلواء واألفكااو واخلاربات 

 أفضال لهاا  واقاعه  والتجاوب والعلوب والعاوف واإلمكانيات والهافع ، هبدف الوصاول 

 مجيعًا ، واقع ملؤه العدل واحلق واخلري و احلب والتعاون واجلامل .ولذويها 

 تفوق ورعاية : 

ومن أجل وصول العرب ه  ما وصلوا هليا من التفوق الباور   آداب اللاة العربياة  

ن األب وعلومها ، فإهنم مهحووا من الرعاية والعهاية وا وتامب ماا مل حيصال علياا وريواا ما

اآلداب والفهون والعاوف عهدوم ، وما مل يمهحها وريوم من األمهية ، ووباام كاان اجتااوهم 

ه  فن الكلمة بدون وريه ألهنا كان  أقرب الفهون التي توافق طبيعاتهم ، وتهاساب بيتاتهم 

 قبل اإلسالب .

جاناب أن متأل كل   ولذل  : فقد فتن العرب باللاة العربية أيام افتتان ، هذا استطاع 

من جوانب هياهتم العاشة ، فاستاهوا بفن الكلمة عن سائر الفهون اجلميلة ، هذ كان  أخف 

حمماًل ، وأكثر طواعية ، عادوهنا   الظعان واإلقاماة ، و  البادو واحلاارضة ، و  اله ا  

   2.   والكسل ، ي تال هبا الفرد دون أن حيتاج ه  وريه ، أو علس ه  من ي اوكا
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كان  الكلمة الطيبة البهاءة الصادقة الفاعلة تهسجم مع طبيعة اإلنساان العاريب ،  ولا 

وتستجيب لا كل ا ستجابة ه  وذا احلاد ، فإناا ان اال هباا عان وريواا ، ومهحهاا أق،ا 

اوتامماتا ، ويظهر ذل  واضحًا   تتبعهم لفردات اللاة العربية وم تقاهتا ، والستعمل مهها 

 والهمل .

 

 اسمه الزبيدي وأستاذه اخلليل :  عبقري

ويتضح لها مدى هرصهم عىل مجال الكلمة وعهايتهم الكبرية هباا مان أن الساتعمل  

السموح بتداولا   يتجاوز كلمة واهدة من با كل مائتي كلمة ، فقد هرص العاامل اللااوي 

لكالب وما أمهال ل أبو بكر الزبيدي األندليس   كتابا )معجما( /  ترص العا ، عدة أبهية /

،  6.759.400مها ، وما استعمل صحيحًا ، فذكر أن عدة مستعمل الكاالب ومهملاا يبلاغ 

فقا    واري ، والبااقي مهمال ، فلام يساتعملوه      5.620الستعمل مهها   يتجااوز : 

 الصحيح و    العتل .

ألندليس مل يعتماد وبالطبع فإن وذا اإلهصاء الدقيق الذي قاب با شييها / الزبيدي ا 

فيا عىل )الكمبيوتر( وعىل براتا اإلهصائية التي تتقدب كل يوب   عرصانا الاراون ، ولكهاا 

اعتمد عىل طريقة العاد أو اإلهصااء العادياة ،  اا ععلهاا نقاول هن العلاامء العارب كاانوا 

جهاة   موا أصحاب جهد كبري وائع ومتفرد ، ودائاًم يساتحقون مهاا كال التحياة والتقادير

 .ذوبان لتقيض عىل وويتها وذاتيتهالتريد لها التفك  وا يولة البايضة التعال

وقريب من وذا ما توصل هليا عاامل اللااة والعاروض ال اهري / اخلليال بان أمحاد  

لسيوطي أن اخلليل بن أمحد ذكر   كتاب أو ا  الدين الفراويدي ، فقد ووى العالمة / جالل
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الكلامت التي يمكن أن تتكاون مان ثامنياة وعملاين هرفاًا ،  معجم )العا( الذي ألفا عدد

 عمل مليونًا من الكلامت .  فوجدوا تزيد عىل هثه

ولكن أبا بكر الزبيدي األندليس ها اخترص كتاب أو معجم )العا( لليليل ذكار  

عقااًل   تكااد تتجااوز ساتة مالياا ونصاف اللياون ، وهن كاان  ةالمكه تأن عدد الكلام

    1.  مل مهها فعاًل   يكاد يزيد عىل ستة آ ف كلمةالستع

واخلليل بن أمحد علم من أعالب لاتها العربية اجلميلة ، فهو ه  جاناب وضاعا لعلام  

العروض )موسيقا ال عر( وو صاهب أول معجام   اللااة العربياة ، ونعهاي باا )معجام 

ء والوسوعية ، لو تصفحها الكتاب العا( ووذا اللاوي الكبري ال هوو ، وال هود لا بالذكا

التي ترمج  لا نجدوا جتمع عىل أن اسما : اخلليل بن أمحاد بان عمار بان متايم الفراويادي 

 البرصي ، أبو عبد الرمحن ، صاهب العربية والعروض .

فياا ، وواو قال السري  : كان واية   استيراج وسائل الهحو ، وتصاحيح القيااس  

أول من استيرج العروض ، وهرص أشعاو العرب هبا ، وعمل أول كتاب )العا( ال اهوو 

العروف ، الذي يتهيأ با ضب  اللاة ، كام أنا كان مان الزوااد   الادنيا ، والهقطعاا ه  اهلل 

 تعا  .

لاهظم ، وعمع الذين كتبوا عن اخلليل بن أمحد أنا كان  لا معرفة واسعة باإليقاع وا 

ووو الذي أهد  علم العروض ، وكان آياة   العلام والاذكاء ، لدوجاة أن الهااس كاانوا 

يقولون : مل يكن   العربية بعد الصحابة )وضوان اهلل عليهم( أذك  من اخلليل ، وكان حياج 

 كام يذكر لها الزبيدي والسيوطي .-سهة ويازو سهة 
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م : أباو عمارو بان العاالء ، وأياوب ليل الذين ذكرهتم كتب ال اجاخلومن أساتذة  

 السيتيا  البرصي ، وعاصم األهول ... ووريوم ... ، ومن أشهر تالميذه : سيبويا

     1 الهحوي العروف ، والهرض بن شميل ، ومؤوج السدويس ، واللي  بن الظفر ووريوم 

 حكاية العني : 

  اخلليال ، ونسابوه ه  وبالهسبة لعجم )العا ( فقد أنكر عادد مان العلاامء نسابا ه 

اللي  بن نرص بن سياو ، ومال هلذا الرأي األزوري صاهب معجم )هتذيب اللااة ( ، وابان 

فاوس صاهب معجم )الجمل( و معجم )القااييس( ، وأباو عايل القااو صااهب معجام 

 اإلماب / الهووي . )الباوع( ، وكتاب : )األماو ( ال هري ، وكذل  

: أن اخلليل عمل قطعة من أولا ، وأكملا بعد ذلا  الليا  بان ومن العلامء من قال  

 نرص بن سياو ، وقال هبذا الرأي السري  وابن نباتا .

وفريق آخر يرى : أن اخلليل وتب أبواب معجما )العا( وفقًا لياوج احلروف مان  

: ثعلاب ، قاالوا هباذا الارأي    الذين اجلهاز الصويت لإلنسان ، ثم تو  قبل أن حي وه ، ومن

 العا ( . رص وأبو بكر الزبيدي األندليس  صاهب معجم )  ت

وفريق يقول لها : أن اخلليل أشاو بعملا ومل يقم با بهفسا ، وقال هبذا الرأي : أبو عيل  

 الفاويس ، وتلميذه ابن جهي .

                                                 
، ـ  1991الغنــي عبــد هللا ، معجــم المعــاجم العربيــة ، الطبعــة الرابعــة ، دار الجيــل ، بيــروت ، يســري عبــد  -  1

هـذا ، وقـد كـان لصـاحب هـذه السـطور الشـرف بالكتابـة المطولـة عـن الخليـل بـن الفصل الخاص بمعجـم العـين ،  
ديـد مــن البحاثــة عتراف العأحمـد ومعجمــه ) العـين ( ، وذلــك فـي كتــابي المتواضــع )معجـم المعــاجم العربيـة(  ، وبــا

وتـم طبعـه حتـى د فإن هذا الكتاب قد سد فراغًا في المكتبة العربية بالنسبة لتاريخ المعـاجم العربيـة ،وأهل اللغة والنق
 فليعد إليه من أراد لتعم الفائدة بإذن هللا تعالى . --طبعه  16كتابة هذه السطور 
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أما الرأي األوجح عهدنا فهو : أن اخلليل بن أمحد صهع وذا العجام بهفساا ، ويؤياد  

ا الرأي ابن خلدون   مقدمتا ، وجالل الدين السيوطي ، وابن دويد صاهب اجلمهارة ، وذ

 والستملق األلا  / بروكلامن .

تقدير وا ه اب اجلهد الرائع والتميز الذي بذلاا أساتاذنا الو بد أن نذكر وها بكل  

مان وو   ة القاورة ، وجامع- الدكتوو / عبد اهلل دوويش ، األستاذ بكلية داو العلوب  الرهوب

أوائل الذين دوسوا تاويخ العاجم العربياة ، هيا  قااب بتحقياق ودواساة معجام )العاا( 

 .، فجزاه اهلل خريًا   مستقره األخري عن سعيا وجهده خلدمة العلم والعرفةلليليل بن أمحد

 زبيدي وزبيدي : 

فهو أبو بكر حمماد بان أما بالهسبة للزبيدي األندليس صاهب معجم ) ترص العا(  

احلسن بن عبد اهلل بن بمل اإلشبييل نزيل قرطبة األندليس ، وبالطبع الزبيدي األندليسا واري 

اإلماب اللاوي / حمب الدين أبو فيض السايد حمماد مرتىضا احلسايهي الواساطي الزبيادي 

وا بمرصا ، وواو صااهب معجام )تااج العاروس مان جاواور  1205اليمهي التوىف عاب 

( الذي رشح فيا معجام القااموس الحاي  للفاريوز أباادي ، وادفاًا ه  رشح ماا القاموس

ومض من عباوات القاموس ، موضحًا ما واب عن أذوان الهاس من معانيا ، لذا فقاد كاان 

يريد   كتابا )تاج العروس( أن حيقق القاموس  قيقًا علميًا ، شاوهًا هياه ، بعاد أن اختلاف 

     1 .     فيا ال اوهون والع ضون

بالذكر أن الؤوخ / عبد الرمحن اجلربيت ، كتاب فصااًل مهااًم عان الزبيادي ،  وعدو 

وذل  خالل كتابا : )عجائب اآلثاو   الا اجم واألخبااو( وقاد عارض حلياتاا ومؤلفاتاا 

 وجهوده عرضًا طيبًا مفيدًا .  
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، وتقاول كتاب أعود ب  ه  الزبيدي العامل اللاوي وصاهب كتاب ) ترص العا(  

ال اجم عها : هنا كان أوهد عرصه   علم الهحو ، وهفظ اللاة ، كاام أناا كاان أخارب أوال 

زمانا باإلعراب و العا  والهوادو ، ه  جانب علما الواسع بالسري واألخباو ، ومل يكن ببالد 

بارية بابالد ه  قبيلاة زبياد ، وواي قبيلاة كيهتسب  والزبيدياألندلس   فها مثلا   زمانا ، 

 اليمن .

وللزبيدي األندليس كتب كثرية تدل عىل وفوو علما مهها : معجم ) ترص العاا( ،  

وكتاب )طبقات الهحويا واللاويا بالملق واألندلس( ، ووو كتااب معاروف وم اهوو 

استفاد ومازال يستفيد مها أول اللاة واألدب ، وكتاب )حلن العاماة( ، وكتااب )األبهياة   

، وكتاب )الواوم   العربية( ... وكلها كتب قيمة تدل عاىل اجلهاد العلماي الكباري  الهحو(

 لا وذا الرجل ووريه من علامء اللاة العربية   خدمة أصوهلا وفروعها وعلومها .ذالذي ب

وقد اتصل الزبيدي األندليسا باحلكااب   عرصاه ، فقاد اختااوه احلكام الستهرصا  

اب بن الستهرص ، ومل يكن الزبيدي لاوياًا فقا  ، فقاد  هده واألندليس لتأديب ولده ووو ع

 كان شاعرًا تيدًا ، وزير ال عر ، قوي الصياوة .

وقد اخذ الزبيدي األدب واللاة عن أيب عيل القاو عهدما دخل األندلس ، كاام أخاذ  

 379عن قاسم بن هصبع ، وسعيد بن فحلون ، وأمحد بن سعيد بن هزب ، وكان  وفاتا سهة 

   1.( سهة63يهاوز ) وا   هشبيلية ، عن عمر

                                                 
ـ وكذلك : ابن خلكان ، وفيات األعيان ،  171/  18،  1943ياقوت الحموي ، معجم األدباء ، القاهرة ،  -  1
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ونحب أن ن ري وهاا باختصااو شاديد ه  أوام خصاائص معجام ) ترصا العاا(  

للزبيدي األندليس : فقد ساو مع مههج معجم العا لليليال بان أمحاد الفراويادي ، فكاان 

ساهل  صووة مصارة لا توافق اسما ، كام أنا اخترص وهذف وأضاف القليل ، ووو معجام

التهاول والبح  ، وليس فيا تعقيد معجم العا لليليل الذي وتبا وفقًا للمياوج الصاوتية 

للحروف ، كام أن الزبيدي وضع    ترصه بعض الواد اللاوية   مواضعها الساليمة التاي 

     1.أمهلها اخلليل أو أخفق فيها

كلاامت المكهاة عقااًل   لعل  تتذكر معي ما قالا الزبيدي األندليس من أن عادد ال 

تكاد تتجاوز ستة ماليا ونصف الليون كلمة ، هن كان الستعمل مههاا فعااًل   يكااد يزياد 

العاا ععلهاا نبحا  معاًا عان رس  كلمة ، ووذا الكالب من صاهب  ترصا أ فعىل ستة 

 ماة ه  بعادالوقوف عهد وذه الهسبة الضتيلة ، فإنها نجد أن العرب القدماء مل يستعملوا الكل

 أن أجروا عليها اختباوات متعددة ومتهوعة من أجل أن خيتربوا سالمتها وفصاهتها .

وعهدما جتتاز الكلمة وذه ا ختباوات بهجاح ومهاوة ، نال  رشف ثقة الهقاد وأوال  

وهبداعهم ، أماا  اديثهماللاة ، وبالتاو نال  رشف احلياة عىل ألسهة العرب ،   كالمهم وأه

   الكلمة العجز أمهل  ، وأضح  خاوج نطاق اخلدمة . هذا بدا

 إبن جني رجل هيب نفسه للعربية : 

ومل تقف عهاية العرب بالكلمة عهاد هاد ا طمتهاان عاىل ساالمتها ، بال أمعهاوا    

 هتذيبها وصقلها و سيهها هت  تزداد فصاهة ودقة   الوفاء بالعه  .
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العرب قد أصلحوا ألفااظهم وأووفوواا فاال  ووا وو ابن جهي يقول لها : فإذا وأي  

     1  بالعا  .اك هنام وي باأللفاظ بل وي عهدنا ترين أن العهاية هذ ذ

وابن جهي من العلامء الذين ووبوا أنفسهم خلدمة اللاة العربية اجلميلة باذ ً   ذل   

)رس  اجلهد السديد ، مظهرًا الفكار الرشايد ، وواو صااهب كتااب )اخلصاائص( وكتااب

صهاعة اإلعراب( ، ومها كتابان مهامن   تال الدواساات اللاوياة بوجاا عااب ، وعاب أن 

 ع عليهام كل حمب ، وكل مهتم باللاة العربية اجلميلة .ليط

ونذكر وها أن داو الكتب الرصية بالقاورة قاما  بطباع كتااب )اخلصاائص(  بان  

تضمه  اجلزء األول من الكتااب فقا  ، وب 913، الطبعة األو  صدوت عاب جهي طبعتا

، ب ، بتحقيق األساتاذ / حمماد عاىل الهجااو 1952  وري ، ثم أعيد طبع الكتاب كاماًل عاب 

ويقع الكتاب   أجزاء ثالثة ، وقاب األستاذ الحقق بعمال مقدماة طويلاة جادًا تبلاغ قراباة 

وكتباا التاي ألفهاا ، سبعا صفحة ، استعرض فيها هياة ابن جهاي ، وأسااتذتا ، وعلماا ، 

ووذه القدمة ا بدون ش  ا مهمة ومفيدة لكل من أواد أن يكتب عن ابن جهاي ، أو يادوس 

هياتااا .... ولكاان األسااتاذ / الهجاااو اسااتعرض   قااس صاافحات فقاا    وااري كتاااب 

)اخلصائص( ،، ، دون أن يصف لها الكتاب وصفًا علميًا ، أي أنا مل يذكر للقاوئ أو الطلاع 

 اهتواوا ...  الكتاب أو موضوعا أو األفكاو التي ميزات 

وكتاب اخلصائص  اسما )اخلصائص العربياة( وقاد أواداه ابان جهاي ه  السايد /  

 وا . 403وا ا  379الهصوو الؤيد هباء الدولة امتد هكما من عاب 

ويبدو أن ابن جهي عان  كثريًا   تأليف وذا الكتاب ، وأنا كاان مهاتاًم بموضاوعاتا  

 اوتاممًا كبريًا خاصة مسألة )القياس( كام يتضح لها من بداية اجلزء األول .
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وكتاب )اخلصائص( ي تمل عىل موضوعات  تلفة ، ففيا أباواب نحوياة ورصفياة  

لااوي ال بحا الوصوتية ، وأبواب تدخل   البح  العاب لعلم اللاة ، وأبواب ختارج مان 

     1 أخرى .لبالوة وأبواب  ااحلدي  ، وبجانب ذل  ي تمل عىل بابا   

وكاًا لساليامن ل، وكان أبوه يونانياًا  : هن ابن جهي وو الفتح عثامن بن جهيأقول ل  

 . ، عن هواو سبعا سهةوا 392، وتو  ابن جهي عاب بن فهد بن أمحد األزدي

، وأخاذ عهاا علاوب وصحب ابن جهي أبا عيل الفاويس أستاذه هاواو أوبعاا ساهة 

 .، كام أخذ عن أمحد بن حممد الوصيل ال افعي العروف باألخفش الهحو والرصفاةالل

سالمية واندمج فيها ، عاش   البيتة العربية اإلن ابن جهي يونا  األصلوكام ترى فإ 

ج )وبالطبع وجد وري ابن جهي كثريون ( ، بل أنا صاو عالًا مربزًا من علامء اللاة متاب ا ندما

 اباباا مفتوًها احلهياف كاان ألجالء ال هود هلام باجلهاد والثقاة ، أي أن اإلساالبالعربية ا

للجميع ، يؤمن بالتعددية الثقافية والفكرية ،   نفاس الوقا  الاذي حيا ب اآلخار ويقبال 

 .، ويتعاوف معا متباد ً اآلواء واألفكاو واخلربات من أجل هياة أفضل للجميعاحلواو معا

ألستاذ / أيب عايل الفااويس )احلسان بان ا التلميذ ابن جهي واثق  الصلة بلقد تو 

أمحد بن عبد الافاو( ، وقد هفظ ابن جهي الفضل ألستاذه الذي علما الكثري ، لذل  نجاده 

 يذكره بكل خري   كل مؤلفاتا .

ويقال أن سبب صحبة ابن جهي أليب عيل الفاويس : وو أن ابان جهاي كاان يادوس  

ع الوصل بالعراق ووو شاب ، فمر با أبو عيل فوجده ياتكلم   مساألة اللاة العربية   جام

قلب الواو ألفًا )  نحو : قاب وقال ...( فاع ض عليا أبو عيل هيا  أناا وجاد ابان جهاي 
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يااه ه   ماا وقاع فياا مان أخطااء ، مرشادًا همقرصًا   بعض أموو اللاة ، فهبها باحلسه  ه 

 تزبب  قبل أن تتحرصب ،،الصواب ، ثم داعبا بقولا : لقد 

ومن يومها تبع ابن جهي الفاويس هت  نبغ نبوواًا كباريًا بسابب ماا تعلماا عاىل ياد  

 الفاويس . أستاذه أبو عيل 

والكالب عن ابن جهي أو وريه من علامء اللاة العربية يفاتح شاهية أي باها  ، فقاد  

ها وفهوهناا اليتلفاة ، ووام كان هلم الباع األجل   خدمة الكلمة العربية ، والههوض بعلوم

عدب توافر اإلمكانيات البحثية   زمههم ، ووم ذل  فقد أخرجوا لها ووائع نعجز نحن أول 

عرص الكمبيوتر وثووة ا تصا ت وتكهولوجيا العلومات وا نفجاو العار  عان اإلتياان 

 امهلم التميزة .بمثلها ، ولهع ف دون ادعاء أو مكابرة أنها مازلها تالميذ صااو أماب أع

، ويروى عان أيب عايل ابن جهي كهحوي برصي كان يميل ككل أساتذتا ه  القياس 

الفاويس أنا قال : ألن أخط    قسا مسألة  ا أصلا الرواياة أهاب هو مان أن أخطا    

 واهدة قياسية .. ،

: قاول، هيا  يكام نجد أن ابن جهي يرجع علم أستاذه وفضلا ه  نبووا   القيااس 

، فكاأنام كاان ،، وأشد هبذا العلام اللطياف أنساا،، فام كان أقوى قياساوهلل وو وعليا ومحتا

، وأعياان ىل واذه الطريقاة ماع هلباة أصاحاهبا، وقد أقاب عا، وكيف يكون كذل ا لوقًا ل

    1.شيوخها سبعا سهة

  كال كتباا التاي لقد كان ابن جهي مولعًا بالقياس والعلل ، ويظهر ذلا  واضاحًا  

ألفها ، و  كل السائل التي تكلم فيها من نحو ورصف وأصوات ... هلاخ ... ، وهلاذا كاان 

، ونحان   اجلميلة وللعلم ههفي الذوب ، معتزليًا ... وكل الذي هيمها خدمتا للاة العربية 
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ولساان  ن ق عن قلب أهد لهعرف عقيدتا أو فكره ، واهلل تعا  أعلم باالهفوس والرساائر ،

 برسائركم .هالها دائاًم يقول : أوونا هسن أخالقكم ، واهلل تعا  أعلم 

ولعل  مازل  متذكرًا معي هن ابن جهي كان والده يونانيًا ، ولعل وذا دليل واضاح  

 ب التعددية و رهب بالرأي والرأي اآلخر ، ت ا، وأهن يةاإلسالماحلضاوة العربية عىل عالية 

 سوي با اجلميع   احلقوق والواجبات .تالعهرصية ، و رفض متامًا وت الثقافية والفكرية ، 

، ونالهظ أن ابن جهي يمتاز   كتاباتاا بطاابع ا ستقصااء والااوام   التفاصايل 

بسببها والسألة التي أو  والتعمق   التحليل ، هت  يكاد القاوئ التابع أن يهس  القضية األ

قيل  كل وذه التفاصيل ثم اإلجابة عليها ، واألمثلة عىل ذل  كثرية جدًا ، أنظار معاي عاىل 

سبيل الثال اجلزء األول من كتابا )رس صهاعة اإلعراب( ، عهدما ياتكلم عان سابق احلارف 

      1 .احلركة أو بالعكس

يتعماق   وكذل  نالهظ وذا ا ستطراد أو فلهقل وذا ا ستقصاء الذي يااوام و 

 2 .التفاصيل والتحليل عهدما نقرأ كتابا )اخلصائص( ، هي  نجد ذل    مواضع كثرية

لقد متيز ابن جهي باستهباطا البادئ واألصول من اجلزئياات ، ويمكههاا القاول بأناا  

مجع جزئيات أول اللاة من قبل ، ووضاع هلاا األصاول والباادئ التاي تضامها وجتمعهاا ، 

أخذ فكرة ا شتقاق األكرب من أستاذه / أيب عايل الفااويس ، وهااول أن وكمثال لذل  فقد 

 يقعد ويبا مهاسبة بعض العا  لبعض األصوات ، مهام قلب  وذه األصول .
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وأيضًا من ميزاتا استكامل الدواسات الصوتية ، والعروف أن وذه الدواسات بدأت  

جماا )العاا( ترتيباًا صاوتيًا / شييها / اخلليل بن أمحاد الفراويادي الاذي وتاب مع  عهد

، والذي وصف فيا  اوج األصوات من اجلهاز الصويت لإلنسان وصفًا دقيقًا ه  هد  رجياً 

، ثم جااء ابان جهاي ليكمال واذه الدواساات الهحوي / سيبويا ، كام نجدوا عهد تلميذهما

 .، وأبوابًا كثرية من كتابا )اخلصائص(اب (اإلعر  ، وخصص هلا كتابا )رس صهاعة الصوتية

ويمكن لها القول أنا   كتاب )اخلصائص( تف   ظاورت القياس والعلال داخال  

 ، وقد اع ف ابن جهي بذل  رصاهة .الكتاب أبواب 

، فارب  العهاي بجاذو بعض األصوات اخلاصاةبلقد أولع الرجل بفكرة وب  العا   

 .لعه  مهام هد  من تقليب للجذو، و   يتاري الاوي واهد

لقد بالغ ابن جهاي وكثاريًا ماا كاان ليتكلاف مان أجال أن ياربون عاىل نظريتاا    

ا شتقاق األكرب ، ووجد أن أصل العه    يتااري   ا شاتقاق األصاار ، فحااول متكلفاًا 

 متصهعًا أن يطبق ذل  عىل ا شتقاق األكرب .

الشتقاق الصار الاذي واو شاائع   اللااة ، واألكارب قدب ابن جهي لها تعريفًا لوقد  

العربياة بصايغ   للااةفائدة ا شتقاق األكارب واو هثاراء فيها ، مؤكدًا عىل أن  الذي وو قليل

 جديدة .

مهاا أن نكتاب عهاا الكثاري  و  أكتم  رسًا هذا قل  ل  : هن واذا الرجال يساتحق 

، بها بالفعل عها وعن وريه من علامء العربياة، وقد كت، وبالذات   ميزاتا كعامل لاويوالكثري

، فاهحن ،،؟أو من ذا الذي هيتم بمثل وذه األبحا  أو الدواساات ولكن من ذا الذي يهمل 

 نعيش بكل أسف وأمل زمن التفاوة والتسطيح ،، 
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 التمحيص  والصقل والرتقيق : 

 يلجتونمر ، وعليا أعود ب  فأقول : هن عهاية العرب بألفاظهم اللاوية تستمر وتست 

ه  متحاايص األلفاااظ وصااقلها ، وترقيااق هواشاايها ، وتسااهيل هروفهااا ، فااال ورابااة و  

استاراب أن تبلغ مههم الدقة   صياوة األلفاظ ، أهنام كاانوا ياديرون الكلماة   أفاواوهم 

    1عدة مرات ، وخيتربون وقعها عىل  اآلذان ، و  يفروون مهها ه  هذا وضوا عهها . 

، ولعل وذا ي با ه  هد كبري العهاية بالصهاعات الدقيقة وقياساهتا   عرصنا الراون 

، ومراعااة فصهاعة الكالب   وذه اللاة مبهية عىل أسباب لساانية دقيقاة مان عذوباة الهطاق

، ميال العارب فطارة عاام ، وقد دعاوم ذل  ه   مل كل ذل الهسب اللفظية با الظروف

     2، وه  ما يلا هواشيا ويرققها ... ءيلزب كالما اجلفا

ويبدو لها أن أمر العرب مع لاتهم مل يتوقف عهد العهاية أو ا وتامب ، بل أناا جااوزه  

 ه  دوجة الهبوغ   اشتقاق العه  من اللفظ دون العلم با .

، أن با اللفظ ومدلولاا مهاسابة طبيعياة أواد توضيح   ويقال أن أهد وجال العتزلة 

كان يقول انا يعرف مهاسبة مجيع األلفاظ لعانيها ، و  وأيها أن وذه الساألة  تااج ه  ذكار ف

آواء وأفكاو علامء اللاة من األجداد العظامء ، ووضعها عىل الحكاات العلمياة لعلام اللااة 

 احلدي  ، وهبذا ال كل نيرج برؤية جديدة تثري تا ت البح  اللاوي .

هتقاان فان الكلماة عهادما نجادوم  ب التاماة ودقاتهم التهاوياة  روتبدو عهاية الع 

يدققون   مواءمة اللفظ للمعه  ، وقياسا با قياسًا دقيقًا بحي  يساعد عاىل الد لاة علياا ، 

ويستطيع بدقة ، ومن ذل  اختياووم لكل لفظ ويتة تدل عىل معه  معا فيا ، فاإذا تااريت 

 اهليتة تاري العه  .
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ل  اخلليل بن أمحد الفراويدي وسايبويا ن هيا  قاال اخلليال : كاأهنم وقد تهبا لذ 

تفهموا   صوت اجلهدب استطالة ، فقالوا   التعبري عها )رص( ، وتومهوا   صوت الباازي 

 تقطيعًا فقالوا : )رصرص( .

وذوب سيبويا ه  أن : الصاادو التاي جتايء عاىل وزن فعاالن ، تكاون معاربة عان  

 ة ...واحلرك  ا ضطراب 

 الثعالبي براعة لغوية أو الفراء النابغة : 

ووكذا هرام األجداد العرب عىل تصوير العا  لأللفاظ التي توهي هبا هت  كاأن  

، ومن أمجل األمثلة عىل ذلا  ، ملهمة هبا، شديدة الروعةاأللفاظ قوالب فهية بديعة ال كيب

من قولا : هذا خرج اليكروب أو الاريض فهاو الهم : )فقا اللاة(  ما أووده الثعالبي   كتابا 

 ...، فإن زاد فهو األنا، فإن أظهره فيرج خافيًا فهو احلها، فإن أخفاه فهو اهلهاالزئا

، والثعالبي وو أبو مهصوو عبد الل  بن حمماد بان هساامعيل الثعاالبي الهيساابووي 

، كاام كاان باوعاًا   اللااة ووريواا وكان الثعالبي مربزًا   ال عر واألدب عامة مان بالواة

، بحي  طبق    ال اوق والاااوب اد عىل أن كتبا كان  ذائعة ال هرةوالهحو ، وعمع الهق

       1. وسمي بالثعالبي ألنا كان فراءً 

ثعالبي كتب كثرية أشهروا : )يتيمة الدور   حماسن أول العرص ( ووو أكرب كتباا لول 

اب )فقا اللاة( ، وكتااب )ساحر البالواة( ... ووريواا مان الكتاب وأهسهها ، كام ألف كت

        2 الفيدة .

                                                 
  350/  2ابن خلكان ، وفيات األعيان ، مرجع سبق ذكره ،  -  1

وقد قام كاتب هذه السطور بكتابة دراسة تحت عنوان )الثعالبي : فراء يهوى التاريخ !( ضمنها كتابه )معجم  -  2
حتـــى القـــرن الثـــاني عشـــر الهجـــري( ، والصـــادر عـــن دار الكتـــب العلميـــة فـــي بيـــروت ، ســـنة  المـــؤرخين المســـلمين

م ، وفي الدراسة كشف عن جانب مهم يكشف عنه ألول مرة فـي شخصـية الثعـالبي العلميـة ، ونعنـي بهـذا  1991
 الجانب : كونه مؤرخًا بعد أن عرفناه لغويًا وأديبًا  )فصل : فراء يهوى التاريخ( 
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و  الواقع أن كتاب )فقا اللاة( للثعالبي يضم   قسما األول معجاًم لاوياًا معهوياًا  

 1 صاريًا ، لذل  يمكن اعتباوه من أوائل الذين وضعوا العاجم العهوية .

وا ، وواو يقاع   تلاد واهاد ،    1318اورة سهة اة( طبع   القلو كتاب )فقا ال 

فصاًل ، وقد أوداه ه  أيب الفضل عبد اهلل بن أمحد اليكاو  656صفحة ، وعدد فصولا  260

، ويالهظ أن معظم كتب الثعالبي التي نعرفها قاب  فريوز أباد، الذي كان مضيفًا للثعالبي   

 عالقتا الطيبة بالسلطة عىل أياما .بإودائها ه  هكاب وقادة ، ولعل ذل  يؤكد 

ها الوهدة اللاوية عهد العارب ، لنعود ب  فهقول : وكذا نجد الوهدة العضوية تقاب 

ف يصوو واذا روكلام طرأ تاري عن العه  بالقوة أو بالضعف قابلا تاري   اللفظ ، فجيء بح

  واية الدقة .التعبري قوة أو ضعفًا ، فكأنام اللفظ جهاز هساس يصوو لها العه   

وتبلغ دقة العرب   تطبيق وذه الهظرية وايتها عهادما نجادوم يقبلاون عاىل ت اويا  

 صووة اللفظ هذا كان وذا الت ويا يساعد عىل العه  الراد هدواكا.

: هن : هناا سامع مان يثاق باا يقاولل ابن فاوس العامل اللاوي ال اهريو  ذل  يقو 

، الفار  قوهلم للبعيد ما با الطارفالقابلة مثل ذل  كاللفظ وتقبحها العرب ي وه صووة 

، ، لكها لا أفر  طولا سمي )طرماهاًا(، ووو البعيد، وهنام أصلا من الطرحالطول )طرماح(

     2 ومثل ذل  كثري   أبواب الصفات .

 لتفرغ لإلتقان : ا

وا ، بل يمكن القول وذا ، وقد بدأ العرب   ا وتامب بلاتهم وا ن اال هبا عن وري 

ههنم تفرووا إلتقان دقائقها ، ومعرفة أرساووا ، نضيف ه  ذلا  ماا ناراه   تتابعهم لعاا  

                                                 
ي عبد الغني عبد هللا ، معجم المعاجم العربية ، مرجع سبق ذكره ، الجزء الخاص بالمعاجم المعنوية ، يسر  -  1

 ضمن الحديث عن تطور المعاجم العربية بوجه عام .
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اللاة ، واستاراقها ، وترتيبها   دوجات ومراهل ، واختيااووم لكال دوجاة مان دوجاات 

 العه  لفظًا مهاسبًا .

احلياة الروهياة أو البدنياة ه  فالعرب مل يدعوا معه  من العا  الطبيعية التي تتعلق ب 

      1 أجزاءه ، وأبانوا عن صفاتا بألفاظ تعا تل  األجزاء والصفات عىل مقاديروا . وتبوا 

فأول معا  احلياة الروهية احلاب الطااور ، احلاب الهقاي العفياف ، وواذه مراتباا  

شدة احلاب ، ثام عهدوم : اهلوى ثم العالقة ، ووي احلب الالزب للقلب ، ثم الكلف ، ووي 

الع ق ، ووو اسم لا فضل عن القداو الذي اسما احلب ، ثم ال اف ، ووو ههاراق احلاب 

 لقلب مع لذة عدوا .. 

وكذل  اللوعة والالعج ، فإن تل  وي هرقة اهلوى ، ووذا وو اهلوى الحرق ، ثام  

أو التدلياة ، وواو ال اف ووو اهلوى الباطن ... ثم التبتل ووو أن يسقما اهلوى ، ثم التدلا 

ذواب العقل من اهلوى ، ثم اهليوب ، ووو أن يذوب عاىل وجهاا ، و  يساتقر وذلا  ولباة 

 2اهلوى عليا ... 

 صاحب املخصص موهبة فريدة : 

فإذا أضفها ه  ذل  ما أووده العامل اللاوي / ابن سيده الرضير   كتابا )اليصص(  

صفحة من القطع الكبري ، عدا ما ذكره واذا  176من أسامء وصفات اإلبل ، استارق ذكروا 

   3 العامل العبقري من متفرقات   مواضع أخرى .

                                                 
  67بلغاء ، مرجع سبق ذكره ، ص بسيوني عرفه رضوان ، الجمال بين الفالسفة وال -  1

 232مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
،  9991، ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة مشروع مكتبة األسرة، فجر اإلسالمأحمد أمين -  3
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 ا سبق ندوك أنا  ا   تال لل   فيا أن لاة العرب سيطرت عليهم كل السيطرة ،  

وامتلك  عليهم زمااب أنفساهم ، فلام يعاودوا يساتطيعون عههاا انرصاافا ، و  ه  وريواا 

 اختالفا .

متلك  اللاة العرب بحق ، فكان  وي ماهاوم ، وي مسالوم ، وي مهحتهم ، لقد ا 

آمااهلم  وي مرسامهم ، فيهاا موسايقاوم ، وعاىل مقاطعهاا توقيعااهتم ، و هباا عاربوا عاىل

 وأهالمهم وآ مهم ، هبا عربوا عن ماضيهم وهارضوم ومستقبلهم .

من الفهاون ، كاام شاالتهم وبذل  أوهتهم اللاة العربية ال اعرة عن التفكري   كثري  

هباوغ فيهاا ، تقاان لااتهم اجلميلاة والالفلسفات األخرى ، وكاان هلام   ه عن ا لتفات ه 

تقان فلسفتها ، وما أودعوه   بطون مؤلفااهتم مان التقعياد هلاا ، وذكار وهتباع نظرياهتا ، وه

جارد واجلاامل احليسا آداهبا ، والتاهي بجامهلا ، كل ذل  امتص الروبة   التفكري الهظري ال

 الادي ، وأدى ه  تأخري ظهوو الفلسفة اجلاملية عهد العرب .

نعم ، هنا مل يكن من الطبيعي أن يهبغ العرب   فهون لااتهم وآداهباا ، ثام يهبااوا أو  

يتفوقوا بهفس القدو ، وعىل نفس الستوى   تال آخر وو تال الفلسفة الفكرية ، وبياصاة 

 مهها مع ما هلا من خصائص عقلية معقدة .   اجلانب اجلامو

و  نهس   وذا الساياق أن وهااك عااماًل مهااًم   توجياا الجموعاات البملاية ه   

تا ت الهبوغ والتفوق ، أ  ووو عامل البيتة العاشة بكل ظروفها ، فالبيتاة التاهاة بالقااوة 

وضباب وظالب ، كل ذل  قد يبع   األووبية )مثاًل ( بام فيها من برودة شديدة وجليد ووياب

عىل التفكاري واخلياال  اا يبعا  عاىل احلركاة وا نتقاال ... وواذا كاالب والبياة البااهثا 

 والفكرين .
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أما البيتة التي وجد فيها العرب فتيتلف عن ذل  ، ألهنام كاانوا   مهااطق يالاب  

ل وال هاال والتهقال بحثاًا عليها اجلدب والقح  ، ويقل فيها الاء ، فيضطرون دائاًم ه  احل

 عن الكأل والاء .

 أثر البيئة :  

وقد يأيت من يرد عليها معاوضًا لا قلهاه من أن البيتة هلا أكرب األثار   طبيعاة اإلنساان 

وسامتا الفكرية ، و  الواقع أن وذا الكالب ليس كالمها بالكلية ، بل شاوكها فياا الكثاري مان 

ن التفكري واخليال من صاهع اإلنساان ، ولايس ل  فهحن نرى أأول الفكر والهظر ، وووم ذ

من صهع البيتة أو الهاخ الذي يعيش فيا اإلنسان واحلركة وا نتقال بحثًا عن ظروف هياتياة 

نساان يم ، ومان الحاال أن يعطال قادوات اإلأفضل سلوك بملي يقوب با كل ذي لب سال

 1 الفكرية واإلبداعية .

الرأي الذي يعاوض تأثري البيتة الكبري عىل اإلنساان ، ولكان أقول لكم : هنها نح ب  

  نفس الوق    يمكن بأي هال مان األهاوال أن نتجاوال أو نافال دوو البيتاة   هيااة 

 وتفكريه ككل . اإلنسان العاشة ، وكذل  دوووا   سلوكا وترصفاتا

مااء   أولبهاا ، بكال عاداهتاا أن البيتة الصحراوية اجلرداء التي   زوع فيها و   لواقعا   ا

وتقاليدوا ، وما هبا من م كالت بسبب ا ختالف عىل الاء والرع  ، وهياازهتام وا قتتاال 

عليهام ، وما ي تب عىل ذل  من هاروب طاههاة ، وثااوات ت اال القاوب باإلعاداد هلاا ، 

ب ووقاائعهم وت جيع كل فريق عىل شدة ا نتقاب من اآلخر ، ثم تسجيل ذل    أياب العار

                                                 
وما  14، ص  2012دبي الجاهلية وصدر اإلسالم ، القاهرة ، يسري عبد الغني عبد هللا ، دراسات في أ -  1

 بعدها 
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عرب ال عر الذي كان وو سجل العرب اليومي ، هي  اعترب ال اعر وو التحاد  الرسامي 

   1باسم القبيلة العربية ، ووو معها   احلل وال هال ،   احلرب والسالب . 

لقد كان لكثرة التهقل وا و ال   البيتة العربية جانب آخار واو جاناب اهلاوى أي  

، ، ومال بقلوهبم عىل هثر لقاء عاجلأل نفوس ال باب العربالذي مب العفيف المليف احل

أو هقامة متأنية قد تتحول ه  ترهال   أي حلظاة ، وهاا يارى ال ااب فتااة أو خياهلاا ، وقاد 

يعجب هبا ، ثم يفاجأ برهيل أولها ووي معهم باالطبع ، فتتاووج أشاواقا ، وتساتعر ناريان 

، ، ويبكي الادياو، هي  يقف أماب األطاللفًا ه    الازل، فال عد هلواه مترصاحلب   قلبا

، ويتذكر الحبوبة الظاعهة ، ثم يتمدح ال اعر بمجده ، وقاوة أولاا ، وشاجاعتهم وكارمهم

 وكأنا يريد أن يعرف الحبوبة بهفسا ، أو يعاتبها عىل وهيلها فجأة .

وهربا   يفرغ مهها ه  ليادخل  ووكذا نجد العريب دائاًم م او ً متوترًا متاهيًا بحبا 

فيها مرة أخرى ، ووكذا تفوق  عاطفة اإلنسان العريب وطا  وجدانا ومل عاد مترصافًا لاا 

عيش بداخلا أو بياطره ، ه  لاتا األب ، لاتا ال اعرة الرقيقاة التاي أتقان التعباري هباا عان 

 بذل  كل السعادة . خوالج نفسا ، ومكهون فؤاده ، فأودعها أفراها وأتراها ، سعيداً 

وأهب وها أن أعرض ه  عامل آخر أعتقد أن لا دخاًل كبريًا   انرصاف العريب عان  

التفكري البكر   الهظريات اجلاملية وفلسفتها ، واذا العامال واو : انك ااف اجلاو ، ومجاال 

ظاالب ..  طبيعة ، واتساع الرقعة ،   هدود ،   سدود ،   قيود ،   ويوب ،   ضاباب ،  لا

كل يشء واضح ، ظاور ، رصيح .. فالعريب يتهقل   أي وق  يرياد ، وباأي طريقاة يرياد ، 

 2 وه  أي مكان يريد ..
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يفعل ذل  ووو مه ال كل ا ن اال بمظاور اجلامل القريباة الواضاحة ، الرصاحية  

الساامء  ، شاالتاالظاورة ، والحسوسة لديا ، لكثرهتا وتفوقهاا ، عان البحا  فايام وواءواا

بزوقتها الصافية ، ونجومها الضيتة الالمعة ، وقمروا اجلميال السااطع ، وشمساها الملاقة 

 الدافتة ، وسحبها التهقلة ، وأمطاووا الع بة .

شالتا األوض الرهبة بام فيها من أشجاو وأزوااو ، وماا عليهاا مان ع اب كثياف  

والريااض ، شاالتا وجاود البياد ، ونبات مووق لطيف ، شالتا اجلبال والوواد ، والفياا  

 والطيوو والصيد .

و  وأيها اخلاام أن كل وذا سيره اهلل سبحانا وتعا  للعريب ألمار أواده ، وحلكماة  

علمها ، أ  ووي أن يتفوق العرب   وذا اليدان ، ميدان الكلمة التي كان  عهد العرب وي 

 فن الفهون ، وأب الواوب .

دية الاراء مان الساامء ، وساالة تعلان للبملا أمجعاا : احلاب ثم تأيت الرسالة الحم 

واخلري ، و التسامح والتعاون ، واه اب اآلخار ، والعادل واحلاق واخلاري واجلاامل ... تاأيت 

بمعجزة من جهس ما تفوق فيا العرب ، أ  ووي معجزة القرآن الكريم ، وتلا  هكماة اهلل 

لا ، ولن جتد لسهة اهلل تباديال ، وقاد كانا  الصاووة البالاة ، اهلل العيل القدير ، مع سائر وس

امل عهاد العارب واي ال اعر ، وواذا موضاوع آخار يساتحق البحا  جلالههائية للتفوق وا

 والدواسة بإذن اهلل تعا  .
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 السادسالفصل 

 

 هو الصورة النهائية  يالشعراإلبداع 

 للجامل عند العرب 

 

 متهيد :

ال  اوتاممااهتملقد نال  اللاة العربية م هجادهتاا ، ، وجهادوا مان أجال  ن العرب جم

اجلامل ، وقام  عهدوم مقااب كال عووا كل أرساو وهتقاهنا ، ودواستها ، كل مواوبهم ، فأود

 ما عرف من فهون اجلامل األخرى .

قد استطاع العرب أن حيملوا لاتهم العربية اجلميلة كل ما  مل الفهون اجلميلة مان ل

 ملهامت وأرساو .

  تفاعيلاا ، وبحاووه ،  فالوسيق  بألواهنا ، وأناامها ، ومقاماهتا ، قد هواوا ال عر العاريب

والتصوير قد تكفل با البيان العاريب   براعاة ودقاة ، جتعال مان الصاوو الكالمياة وقوافيا 

 صووة جلية واضحة مؤثرة .
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ق  هبا   العصوو والهح  قد تضمهتا البالوة العربية )بعيدًا عن التعقيدات التي حل 

 التأخرة ( ، فأقام  من الكلامت أشكا ً ماثلة ، مجيلة معربة بكل أصباوها وألواهنا .

والتمثيل لا   الكلمة مكانة ومقامة ، فلقد كان  البالوة العربياة ، والبياان العاريب  

 بوجا عاب ، مرسهًا هيًا ، قام  فيا الكلامت والعبااوات مكاان ال ايوام  ااوو وجتاادل

وتهاقش ، وتادوا وتروح ، فإذا أن  مهها بم هد مان م ااود التمثيال ألعظام الرواياات ، 

    1وعىل أعظم الساوح . 

 بني املوسيقى واجلامل : 

الفهاون ، الكثاري مان أرساو مجاال  ووكذا ، فإنها نجاد اللااة العربياة قاد اهتاوت  

 بام فيها من موسيق  ومجال .ومظاوروا ، والذي عاون عىل ذل  وو طبيعة اللاة العربية ، 

فهي اللاة ال اعرة ، أو لاة الوزن فعاًل أو سامعًا ، كام يقول أستاذنا / عباس حمماود  

العه  ، وتوضيحا ، بقولا : و  جادال   أكيد وذا )ومحا اهلل ( ، والذي يستطرد   ت العقاد 

   اا جعال أشاعاونا أوها  أن األلفاظ العربية نفسها  لوقة عىل أنام  موسيقية ، ولعل ذل

 أشعاو الدنيا   بالوسيق  ، وجعلها أكثر من وريوا قبو ً لل نيم وال ديد والتلحا .

ومن أجل ذل  كان  األلفاظ نفسها   اللاة العربية كيانات موسيقية ، ولقد كانا   

عاىل  اوذه اللاة ال اعرة بفضل ما فيها من : اتساع وكثرة وطواعياة وموسايقية ،أكارب عونا

نجاح فن ال عر )ديوان العرب وفههم األول ( ، وجعلا أكثر فهاون العارب شاهرة ، وأكثار 

      2 أشعاو األمم انت اوًا ، بام تضمهتا من ألوان  اجلامل ، وأرساو التعة .
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هت  لقد كان ال عر وو الصووة الههائية للجامل عهد العرب ، ولاذا أودعاوه أرساوه  

لة األخرى ، وأوهلا الوسيق  التي هارام العارب عاىل انساجامها   كثري من الفهون اجلمي

 ال عر هرصًا شديدًا ، ومن أجلها صهفوا علمي العروض والقافية )علم موسيق  ال عر( .

 املوسيقى وغايات الشعر :

واحلق يقال هن الوسيق  أدت أدواوًا متعددة   خدمة أوداف ووايات ال اعر كفان  

فقد أصبح  هيقاعات األلفاظ مادة أساسية   الرمز يعرب هباا ال اعراء من الفهون اجلميلة ، 

 عن خلجات أنفسهم تعبريًا يقصد با ه  اإليامء بهفس الرنا والهام .

وكأهنم يريدون أن تكاون موسايق  ال اعر ، موسايق  تعبريياة )تصاويرية ( تهقال  

قد عرفوا معرفاة تاماة مادى  أهواهلم الوجدانية ، وخواطروم الهفسية نقاًل موجزًا ، وكأهنم

 تأثري الهام اجلميل   السامع ، فهم يوقرونا   هرام شديد .

وكأنها   نستمع ه  ألفاظ فحساب ، وهناام نساتمع أيضاًا ه  موسايق  يهاتظم فيهاا  

                            1اإليقاع ه  أق، هد  كن . 

 الصقل عن طريق الغناء : 

 تضما شعروم فن الوسيق  ، وهتقاهنا فيا ه  واذه الدوجاة ومل يقترص أجدادنا عىل

 الرائعة بل تاهوا با ، وصقلوه عن طريق الاهاء ، هت  صاو فهًا وهائيًا .

و  ورابة   ذل  فإن الوسيق  من مقدمات الاهاء ودواعيا   التاهي بال عر همتاماًا  

 للمتعة الفهية ، وتتمياًم للوهدة اجلاملية فيا .
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ذل  نجد ال اعر اليرضب / هسان بن ثاب  )و  اهلل عهاا ( ياوا ال اعراء ول 

 بالتاهي بال عر ، ألن الاهاء يصقلا ، وعوده .

 يقول هسان : 

 تغن بالشعر ! ما كنت قائله 

 1 الغناء  ذا الشعر مضامر . إن

 الغناء والقيم اجلاملية :

قايم اجلاملياة الاهياة التاأثري ، وعن طريق الاهاء ضمن ال عراء ل عروم كثريًا مان ال 

وأرشبوه ماء السحر أو فلهقل ماء الفن اجلميل الؤثر ، ووذوه ووح اجلاامل ، وباذل  ثقاف 

العرب شعروم بالاهاء ، وأقاموه عىل أصول موسيقية ، فكان من نتيجاة ذلا  أن صااو مان 

 با الفهون اجلميلة .

ر الفاااوس / أيب فااراس ناادوك ذلاا  جياادًا عهاادما ن اادوا أو نتاهاا  بقااول ال اااع 

 ، ووو   األرس يهاجي محامة ، فيقول : احلمدا 

 أقول وقد ناحت بقريب محامة 

 أيا جارتًا لو تعلمني بحالــي 

 معاذ ا وى ما ذقت طارقة النوى 

 وال خطرت منك ا موم ببـال 
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 أيا جارتًا ما أنصف الدهر بيننا 

 تعايل أقاسمك ا موم تعالــي

  لدي ضعيفة تعايل تري روحاً 

 تردد يف جسم يعذب بالـــي 

 أيضحك مأسور وتبكي طليقة 

 ويسكت حمزون ويندب سال؟ !

 لقد كنت أوىل منك بالدمع مقلة 

     1ولكن دمعي يف احلوادث غال.

وبعد ذل  ، أظه  معي ا أهيا القاوئ الفضال ا   أن واذا ال اعر وق هتا  ليكااد  

  ووو يرضب عىل وذا الوتر احلهون الاذي يعازف علياا يذول اإلنسان عن نفسا فال يتهبا ه

 ال اعر الفاوس / أبو فراس احلمدا  ، بهامة احلزين .

 األحاسيس واملشاعر :

و  تقل قدوة ال عر العريب عىل التصوير ، عن قدوتاا الوسايقية أو الاهائياة ، هتا   

بجالء ال ااعر مهاام دقا  لهجد فيا الرآة الصافية الصادقة التي تربز األهاسيس ، وتعكس 

خليل مردب عان  /اللبها  السووي لل اعرقرأ وذه اللقطة الفهية ووق  ، نحد ذل  عهدما ن

 طفل وأما ، يقول فيها : 

 هش ملا محلته أمه 
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 ودنا من وجهها بالراحتيـــن 

 جاز ما بينهام شوقهام 

 قبلة جتزيه عنها قبلتيـــــن

 من رأى عيسى يناجي مرياًم  

 الزهراء يناغيها احلسني أو رأى

 وإذا ما عبثت يف وجهه 

 عبثًا أو دفعته باليديــــــن

 مجع األنف وضم الشفتني

 وذوى اللحظ وهز املنكبيـــن

 وبدا الغيظ ولو دافعه  

 واحليا يف وجهه  تزجيـــن

 لج يب فرط حناين فأنا  

 من بكاء  وابتسام بني بيــــن

 بسمة حريى أطافت بفمي 

     1 دمعتي باملقلتني . حني حارت 
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و  خياجلهي أدن  ش  ا عزيزي القاوئ ا   أن  ترى معاي أن واذه الصاووة تعاد  

والقسامت ، واضحة احليوية ، وزع  لوان ، باوزة الالمح لوهة فهية وائعة اجلامل ، زاوية األ

تكاون  فيها التقاسيم بدقة ، ووكز فيها ال اعر عىل احلركاة بطريقاة جعلا  القصايدة تكااد

 صووة تسمة ، وتكاد الالمح فيها أن تهطق بام شع فيها من ههساس .

وقد بلا  احلبكة الفهية ذووهتا ، عهدما وجدنا ال اعر يفاجتها بظهووه   الصاووة ،  

وقد استبد با فر  احلهان ، واختلط  أهاسيسا ، فبيهام ندت مها دمعة اإلشفاق هاوت  عىل 

 . شفتيا بسمة الرسوو والسعادة

وهن كان ال اعر / خليل مردب قد استبد با فر  اإلشافاق واحلهاان لداعباة الطفال  

وأما ، فلقد استبد بها فر  اإلعجاب هبذه األبيات فاال نادوي أواي لوهاة مصاووة أب واي 

 صووة شعرية ؟ ، .

 عندما يقاسم الشعر الفنون ميزاهتا :

ميزاهتا ، بل أنها كثاريًا ون اجلميلة   من الفهال عر العريب   تاوخيا الطويل قاسم كثرياً  

ما نجدوا تتمعة   قصائده ، فبعضها قد نال من الوسيق  سحروا وأناامهاا ، ومان الاهااء 

شدوه وتطريبا ، ومن الرقص هيقاعا وتوقيعاتاا ، ومان التصاوير وضاوها ومجالاا ، ومان 

رة ، ومان ا العذبة الؤثالرسم نبضا وأهاسيسا ... أجل ، لقد أخذ ال عر من الوسيق  أحلاهن

سحره ، ومن الرقص هيقاعا ، وال واود عىل ذلا    شاعرنا العاريب أكثار  اا تعاد الاهاء  

 و ، .

 قيمة الشعر يف اجلوانب التهذيبية :

وهي عن البيان أن ال عر قد تفوق عىل الفهاون اجلميلاة   جاناب مجااو آخار عاىل  

التهذيبي ، الذي يعد واية الااياات  بذل  اجلانب دوجة كبرية من اخلطووة واألمهية ، ونعهي
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أو احلرياة للفهون اجلميلة كلها ، مع كل ا ه اب والتقدير للذين يهادون بمبادأ الفان للفان 

 .دون هدود للفن

الاذووة ، وناال كال العريب بلاغ    وذا اجلانب األخالقي أو التهذيبي ، فإن ال عر  

مثال ، وأخالق ، ونظرات صائبة ، وفلسفة ، ودعوات اإلعجاب ، فام جاء فيا من هكم ، وأ

 ه  األخالق الفاضلة والقيم احلميدة الصاحلة ، يفوق كل تصوو .  

بل هن ال عر العريب ععل بهاء الروح واياة مان أجال واياتاا ، فااياة األدب كااياة  

ذيبية ، تعاون عاىل الفهون اجلميلة األخرى ، ووو ي اوكها فيام هلا من آثاو تربوية وتثقيفية وهت

ترقية احلياة والههوض هبا ، وهزالة جفوهتا ، وهتوين م ااقها ، والك اف عان أرساو مجاهلاا 

احلقيقية ، بل وو   وذا الجاال يكااد يسابق الفهاون اجلميلاة كلهاا ، ويهفارد عههاا باالثراء 

 والوضوح .

 معًا قول أيب الطيب التهبي )شاعر العربية األكرب( :  فلهقرأ

 د النفوس أصغر من أن ومرا

 تتعادى فيه ك وأن تتفانى 

 غري أن الفتى يالقي املنايا 

 كاحلات وال يالقي ا وانا 

نجده يثري   أنفسها عاطفتي العزة والكرامة والت ب  هبام ، ولكها يأخاذ بفكرناا ه   

تال فلسفي عميق ، فيقرو أن مقالب الهفوس من الطعااب والملااب واللبااس   تساتدعي 
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احلااد ، وهذن فلاامذا كال واذا الصاداب عهيف ، والتعادي عىل وجا اإلطالق وذا التطاهن ال

              1 والتهاهر ؟، ، هنا لااية أخرى وي الكرامة واحلرية .

 حتصيل املعاين الوجدانية :

ومن وها ندوك أن ال عر مع م اوكتا لاريه مان الفهاون اجلميلاة األخارى   مجاال  

 وة التأثري ، فإنا حيتفظ لهفسا بميزات   توجد   وريه من بقية الفهون .التصوير ، وق

ومن تل  اليزات أن األديب الطبوع يستطيع بلطف تأليفا أن يريا  مان احلاروف  

والكلامت شامئل األشياء ، وصوو الكائهات ، ويتجاوز   ذل  ه   صيل العا  الوجدانياة 

 ، وأصباغ التصوير .التي قلام تهاهلا هتاويل الهقش 

وكأن األدب من وذه الهاهية أوق  طبقات الفهون ، وأكرمها أثارًا   الاهفس ، وواو  

   2بال سبب نفحة ههلية فطرية متصلة بم اعر الهفوس ، وقوة اخليال . 

 مقياس مجال القول :

والذي نرمي أن نصل هليا وو أن ال عر بيصوصا ، واألدب العريب بعموما ، يتمتع  

البلياغ ، ووادفًا مان أودافاا ،  وضوعًا للعمال األديب ري من القيم اجلاملية ، التي كان  مبكث

وهيثام وجدت البالوة ازدور نجم اجلامل ، ومن وها فإن األدب البلياغ ، أو األدب الهااجح 

 وو ذل  األدب الذي يؤثر   الهفوس بجاملا وووعتا .

ب أن يأخذوا الهقد األديب   احلسبان ، ومقياس قوة التأثري من أدق القاييس التي ع 

 وذل  من أجل معرفة مجال القول وبالوتا .
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وهذا ما عرضها نامذج من األدب العريب عىل وذا القياس ، فإنها سهدوك مدى بالوتاا  

 ومجالا .

و  نهس   وذا القاب ما شهد با الرسول الكريم حممد )صىل اهلل عليا وسلم ( لقاوة  

هن مان البياان لساحرًا ، وهن مان "اجلميل ،   قولا )صىل اهلل علياا وسالم( : تأثري األدب 

 . "ال عر حلكمة 

وطالوتاا ، وقاوة  كريم بمعانيا وهالوتا والعرب أنفسهم قد أدوكوا مجال القرآن ال 

 تأثريه ، وشهدوا لا بأنا يعلو ، و  يعىل عليا .

عىل هدد تعبري الفاووق / عمار  ولقوة تأثري ال عر عدوه من خري صهاعاهتم وأنفعها 

خري صهاعات العرب أبياات يقادمها الرجال باا "بن اخلطاب )و  اهلل عها ( ،   قولا : 

       1  "هبا اللتيم ا  الكريم ، ويستعطف يدي هاجتا يستميل هب

واألهاسايس ، وعكاس تعبري عن ال اعر  فمن وايات ال عر الذي وو   األساس  

 ن واياتا وها ا ستاملة وا ستعطاف .الواقع العاش ، م

 الشعر واألماين الغالية :

ال اعر متعاة ، بال و ياة فوس ، اعتربوا ولعرفة العرب بجامل القول وتأثريه   اله 

 للضيف ، فيقول قائلهم :

 حلايف حلاف الضيف ك والبيت بيته 

 ومل يلهني عنه غزال مقنع 
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 أحدثه إن احلديث من الِقرى  

 أنه سوف هيجع  وتعلم نفيس

ومجال القول يبلغ مهتهاه عهدما يكون أهد األما  الاالية التي يسع  الرء أو يعايش  

 من أجلها .

لو  أن أسري   سبيل اهلل ، وأن أضاع "يقول الفاووق / عمر بن اخلطاب )و  اهلل عها ( : 

ب الثمار ، مل أباال جبهتي لا ، وأن أجالس أقوامًا يهتقون أطايب احلدي  ، كام يهتقاون أطايا

            1 "أنهي قدم  .

فالفاووق / عمر بن اخلطاب يرفع من شاأن أطاياب احلادي  والكلام ، هتا  أناا  

 ععلها مع اجلهاد   سبيل اهلل تعا  ، والسجود لا ،   نسق واهد .

ولعل ذل  يؤكد لها مدى معرفة أوال العربياة بلااتهم اجلميلاة ، هدواكهام الاواعي  

الكلمة ودوووا   ال بية والتهاذيب والتعلايم ، ودووواا   البهااء والتهمياة ، وهناج لقيمة 

 الطريق الستقيم .

 إسالم عمر بن اخلطاب واجلامل األديب :

ليفاة الراشاد / ومن أوضح الد ئل عىل صدق تأثري اجلامل األديب قصاة هساالب اخل 

جلاولياة باجلبااو ، الاذي خار باكياًا عمر بن اخلطاب )و  اهلل عها ( ، الذي كان يعرف   ا

 أماب ووعة القرآن الكريم ، وقوة تأثريه .

فقيل أنا لا سمع القرآن من الرسول حمماد )صاىل اهلل علياا وسالم ( وق لاا قلباا ،  

 فبك  ، ودخل اإلسالب واضيًا مرضيًا .
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ة ويؤكد أستاذنا / عباس حمماود العقااد   كتاباا )عبقرياة عمار( ، عاىل أن : بالوا 

 القرآن الكريم ، وي التي مال  بعمر ه  الرمحة واإليامن .

 : "الطفيل بن عمرو"مثال آخر : إسالم 

وما قصة هسالب سيد بهي دوس )الطفيل بن عمرو( عها ببعيدة ، فقاد وووا أن ساادة  

قريش عهدما علموا بقدوما ، وكان شاعرًا نبياًل نبيهًا ، قرووا أن يستقبلوه قبل أن يادخل ه  

مكة هت  حيولوا بيها وبا سامع القرآن الكريم من وسول اهلل )صىل اهلل عليا وسالم( خوفاًا 

من أن يسلم ، فتسلم معا قبيلتا ، فأرسعوا  هليا ، وقالوا لا : يا طفيال هنا  قادم  بالدناا ، 

وسول اهلل صىل اهلل عليا وسلم( قد فرق با مجاعاتها وشات   اووذا الرجل )يقصدون حممد

 كالسحر ، يفرق با الرجل وبا أبيا ، وأخيا وزوجتا . ، وهنام قولا أمرنا 

وأضافوا قائلا : وهنها ني   علي  وعىل قوم  ... ثم ماازالوا باا هتا  أقهعاوه ،  

، و  يسمع مها ، ومىض ه  الكعباة ، وقاد ه اا أذنياا قطهاًا  اوقد أمجع أمره أ  يكلم حممد

 الب  .هت    يبلاا صوت الداعي ه  اإلس

لكها ما كاد يرى الصطف  )صىل اهلل عليا وسلم ( يصيل عهاد الكعباة هتا  اقا ب  

 ، فهفذت ه  سمعا كلامت من القرآن الكريم .مها

فقال طفيل : واهلل ه  لرجل لبيب شاعر ، ما خيف  عيل القاول ، فاام يمهعهاي مان أن  

 كان قبيحًا تركتا . أسمع من وذا الرجل ما يقول ، فإن كان هسهًا قبلتا ، وهن

قصتا ، فعارض  اهلل عليا وسلم( وقص عليا  ثم ذوب طفيل ه  بي  الرسول )صىل 

تيرس لا ، فام كان من الطفيل بن عمرو القرآن الكريم ما  عليا وسول اهلل أمره ، وتىل عليا من
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 ، وقاوة، وصادق مجالااهساالما ه  لروعاة القارآن الكاريم ه  أن خ ع وأسلم ، وما كاان

         1.تأثريه

 عندما هيز الشعر النفوس الكريمة :

ويروي اجلاهظ   كتابا الوسوعي )البيان والتبا( كثريًا من وذه األمثلاة التاي واز  

فيها ال عر الهفوس الكريمة ، كهذا ال عر الذي قالتا قتيلة به  الهرضا بان احلااو  ، هاا 

يطاوف بالبيا  احلاراب ، واساتوقفتا ،  عرض  لرسول اهلل )صىل اهلل علياا وسالم( ، وواو

 وجذبتا من ودائا ، وأن دتا شعروا بعد مقتل أبيها ، فلام سمع قوهلا : ا 

 أيا راكبًا األثيل مظنة  

 من صبح خامسه وأنت موفق 

 أبلغ به ميتًا بأن نحبه  

 ما إن تزال هبا الركائب ختفق

 مني إليه وعربة سفوحه 

 جادت ملانحها وأخرى حتقق

 سمعن النرض إن ناديته ؟هل ي 

 أم كيف يسمع ميت ال ينطق ؟

 ظلت سيوف بني أبيه تنوشه 

 هلل أرحام هناك تشفق 
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 قرسًا يقاد إىل املنية متعباً  

 رسف املفتد وهو عان موثق 

 أحممد ها أنت نجل نجيبه 

 من قومها والفحل فحل معرق

 ما كان ضريك لو مننت فربام 

 من الفتى وهو املغيظ املُحنق

 كنت قابل فدية فلتأتني  أو

 بأعز ما يغلو لديك وينفق

 والنرض أقرب من قتلت وسيلة

 وأحقهم إن كان عتق يعتق 

                    1 ما قتلتا .عروا وذا  فقال الهبي )صىل اهلل عليا وسلم( : لو كه  سمع  ش 

 واحلجاج يتأثر هو اآلخر :

ديدية لبهي أممية ، وقد رضب أعهاق ووذا وو احلجاج بن يوسف الثقفي ، الذواع احل 

أرسى ، فلام قدموا هليا وجال ليرضب عهقا ، قال الرجال : واهلل لاتن كهاا أساأنا الاذنب فاام 
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أهسه  العفو ، ، فقال احلجاج : أمف هلذا اجليف أما كان مهها أهد حيسن أن يقول مثل واذا 

              1معا . ، ويمس  عن العقل ؟ ا ويقال أن احلجاج قد عفا عن الرجل ومن 

 تأثري القول البليغ :

ووذا وو تأثري القول البليغ   نفاوس العارب اخللاص ناراه قاد عظام هتا  وفاع  

احلواجز ، وأزال الضاائن ، وأنس  األهقاد ، وجال عان القلاوب صادأ الكفار والعهجهياة 

الاال والاروو والتعاو ، ووسل من الصدوو أدوان احلقاد ، ومساح مان الهفاوس سايائم 

والادو والكراوية ، نعم ، هنا السحر الساهر اجلامل ، أدوكا العريب   كل يشء ، ومل يتوقاف 

با عهد اجلامل احليس الذي شاال باا   أول األمار ، بال ترقا    نظاروم هتا  أدوكاوا   

      2. الطبيعة ، وأدوكوه   الرأة التي كهوا هلا كل التقدير وا ه اب ، وأدوكوه   فن الازل 

 شاعرة تصور مأساهتا : 

نقول : لقد كان با القبائال   واستمراوا لبعض الهامذج واألمثلة التي نذكروا ل  ،  

سلسلة   تكااد تهقطاع مان الاااوات م العرص اجلاويل تهافس ورصاع ، وكان  احلياة عهدو

 والعاوك ، وقد سجل التاويخ اجلاويل معاوك م هووة سمي  )أياب العرب( .

واألبيات التي سوف تطالعها بعد قليل تصوو لا  ههادى واذه العااوك ، وتهفارد  

 بتصوير مأساة  ا كان  تهجيل عها .

وا وي جليلة به  مرة بن ذول من شيبان ، والذي يهتهي نسبها ه  قبيلة بكار ، وقاد  

  ، تزوج  من وائل بن وبيعة ، العروف بكليب ، وكان كليب قد بلغ دوجة كبرية من الاها

والقوة ، والكربياء ؛ هت  لقد مهع أن ترع  هبل واريه   أوض لاا ، أو أن تملاب مان الااء 
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الذي ترده هبلا ، وهد  أن مرت وذه اإلبل ووي   الطريق ه  الااء بهاقاة البساوس بها  

 مهقذ التميمية ، ووآوا كليب فاضب ووماوا بسهم فقتلها .

ابن أختها ، وأخو جليلة به  مارة ،  ثاوت ثائرة البسوس ، ووضب لاضبها جساس 

فتحا فرصة من كليب ، فقتلا ، ون ب  بذل  با بكار وتالاب هارب ظلا  فايام يقاول 

 الرواة أوبعا سهة ، وسمي  )هرب البسوس( .

ا  ولا اجتمع نساء احلي   مأتم كليب ا وفيهن جليلة زوجة القتيل وأخا  القاتال 

، : يا وذه ، اخرجي عان مأمتهاا، فقال  هلاامتة وعاووأت أخ  كليب   بقاء جليلة بيههن ش

، فيرج  هزيهة مهمومة ، ويقال أن جليلة تقاوض فأن  أخ  واترنا )الذي قتل قتياًل مها(

، وتوفيا  ساهة قومها من بكار مادة هارهبم ماع تالاب ، وواه  تتهقل معبيتها وسيادهتا

     التي تصوو مأساهتا : ، ولهقرأ مًعا أبيات جليلة به  مرة ال اعرة ب385

 بنة األقوام إن شئِت فـال ا يا

 تعجيل باللوم حتى تسأيل 

 فإذا أنت تبينت الــــذي 

 يوجب اللوم فلومي واعذيل 

 إن تكن أخت امرئ ليست عىل

 شفق منها عليه ففـــعيل 

 جل عندي فعل جساس فيــنا 

 حرسيت عام انجلت أو تنجيل 
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 فعل جساس عىل وجدي به 

 ظهري ك ومدن أجيل قاطع 

 قتياًل قوض الدهر بــه  يا

 سقف بيتي مجيًعا من عـل 

 هدم البيت الذي استحدثته 

   ي األولوانثنى يف هدم بيتـ

 يا نسائي دونكن اليـوم قد 

 خصني الدهر برزء معضـل

 خصني قتل كليب بلـظى 

 من ورائي ولظى مســـتقبل

 يشتفي املدرك بالثأر ويف 

 ــــكل درك ثأري ثكل املث

 إنني قاتلة مقتولـــــة 

 1ولعل اهلل أن يرتاح لــــي 
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ولعل القاوئ الكريم يالهاظ   واذه األبياات التاي قالتهاا جليلاة بها  مارة أهناا  

تستيدب لاة عربية فصيحة وواضحة   نفس الوقا  ، و  نباالغ هذا قلهاا أهناا ت ابا لاتهاا 

نثوي البلياغ ، لكال ماا فياا مان تاأثر وعاطفاة العربية العارصة ، وما أقرهبا ه  اخلطاب األ

 متحرقة عىل أخ هلا   مأزق شديد ، وهريهتا البالاة با أخيها القاتل وزوجها القتيل .

وهلذه القصيدة مهزلة خاصة لدى األدباء ونقاد األدب ، فهي قصيدة تعرب تعبرًيا هًياا  

باات التهاوو والطايش ، صادًقا عن عواطف امرأة وجدت نفسها فجأة ضحية لهكبة مان نك

قض  عليها وعىل آماهلا ، وأدت ه  دماو قبيلتا يرب  بياههام وباا  القربا  والصاهر ، كاام 

نالهظ أن أفكاووا م ابطة ، تسلم فيها الفكرة ه  الفكرة ، وكلها   موضاوع واهاد ، كاام 

تصاوير نجح  جليلة   توضيح موقفها من اجلريماة الب اعة التاي اوتكبهاا أخوواا ، و  

وابطة األخوة التي مل تستطع مقاومتها ، يضاف ه  ذل  أن صاوووا معاربة ، واجلميال فيهاا 

أهنا وهن مل تلجأ ه  اخليال كثرًيا فقد أجاادت   تصاوير الواقاع ، ثام تاأيت ألفاظهاا احللاوة 

 السهلة ، العربة عن ووح الرأة وم اعروا . 

 دعوة إىل السالم : 

لتي ذاع    العرص اجلاويل ، وعرف  باسم العلقات ، معلقاة من القصائد اخلالدة ا 

لم  الز  ، والتي بدأوا بقولا :   زوري بن أيب سم

 أمن أم أوىف دمنة مل تكــلم

 بحومانة الدراج فاملتثـلم ؟ 
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وقد قاهلا زوري   مدح وجلا من سادات العرب ، مها : ورب بن ساهان ، واحلااو   

لصلح با قبيلتي : عبس وذبيان ، بعد هرب داهس والااراء التاي بن عوف ، اللذان قاما با

 استمرت بيههام زمهًا طوياًل ، وخلف  وواءوا كثرًيا من صوو البؤس واليتم والدماو .

بن زوري سيد بهي عبس كان لا جواد اسما )داهس( ،  اوسبب وذه احلرب : أن قيس 

ء( ، وكاان مان عاادة العارب   وأن محل بن بدو من ذبيان كان  لاا فارس تسام  )الااربا

اجلاولية أهنم يعقدون للسباق هلقات ي اوهاون فيهاا عاىل اخلياول الكريماة ، وهاد  أن 

تراون قيس بن زوري ، ومحل بن بدو عىل داهس  والارباء ، وجااء وقا  الساباق ، وخااف 

محل أن يسبق داهس فرسا ، فلجأ ه  هيلاة دبرواا ماع بعاض فتياان قوماا ، هذ أماروم أن 

يكمهوا   طريق داهس ، ويرضبوا وجهاا هذا جااء ساابًقا ، وفعال الفتياان ماا أماروا باا ، 

فسبق  الارباء ، وشاع اخلرب ، وانك ف  احليلة ، وعرفها قيس بن زوري ، فاضب ووضب  

هلا عبس كلها ، واتسع  ووة اخلالف با القبيلتا هتا  انتها  ه  واذه احلارب الطاههاة 

ا أوبعن عاًما ، هتا  تقادب واذان الارجالن ، ومهاا مان قبيلاة ذبياان  التي ظل  ا فيام يقال

 فأصلحا با القبيلتا ، واهتمال ديات القتىل ، وقد بلا  ثالثة آ ف بعري .

لم  شاعر احلكمة والسالب ، فأن أ   وكان ذل  مههام صهًعا كرياًم ، وز زوري بن أب  سم

 هتا .فيهام معلقتا التي نسوق ل  فيام ييل بعض أبيا

 يقول زوري بن أيب سلم  : 

 فال تكتمن اهلل ما يف نفوســـكم 

 ليخفى ومهام يكتم اهلل يعلم 

 يؤخر فيوضع يف كتاب فيدخــر 

 ليوم احلساب أو يعجل فينقم 
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 وأعلم ما يف اليوم واألمس قبلــه 

 ولكن عن علم ما يف غد عم 

 رأيت املنايا خبط عشواء من تصب 

 هرم متته ومن ختطئ يعمر في

 ومن مل يصانع يف أمور كثيـــرة 

 يرضس أنياب ويوطأ بمنسـم 

 ومن حيمل املعروف من دون عرضه 

 يفره ومن ال يتق الشتم يشتم 

 ومن يك ذا فضل فيبخل بفضـــله 

 عىل قومه يستغن عنه ويذمم 

 ومن هاب أسباب املنايا ينلنــــه 

 وإن يرق أسباب السامء بسلم 

 ري أهلـه ومن جيعل املعروف يف غ

 يكن محده ذًما عليه وينـــدم 

 ومهام تكن عند امرئ من خليقــة 
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  1وإن خا ا ختفى عىل الناس تعلم 

ولعلها قد  هظها   وذه األبيات ما امتااز باا زواري مان عقال ، وهكماة ، وهاب  

للسالب ، ونزعة للتدين ، وما اشتهر با من رضب األمثال ، ونقد الجتمع والتعرياف بيشاء 

ن أهوالا ، كام نالهظ معا  زوري الكريماة الواضاحة البعيادة عان اإلسافاف ، والتاي   م

 وموض فيها و  ههباب .

كام يمكهها أن نعرف بعض ما متيز با أسلوب زوري من خصائص مثل جزالة اللفاظ ،  

ر ومتانة ال كيب ، مع نقاء العباوة ، وبعدوا عن التعقيد واإلوراب ، كام نجاد أخيلاة ال ااع

مهتزعة من البيتة اجلاولية ، شديدة ا تصال هبا ، والصوو ناطقاة باحليااة ، نابضاة باحلركاة ، 

 2يكاد القاوئ يرى ما فيها ماثاًل أماما

 أرسار اجلامل يف األدب :

وكثريًا من الهقاد الذين بحثوا عن أرساو اجلامل   األدب العريب يعزوهناا ه  معانياا  

موسيقاه ، وهسن التصوير فيا ،  اا ة ، وعزاوا آخرون ه  اطف نبيلاجلميلة ، وما فيا من عو

جعلا حيظ  بمزايا كثري من وذه الفهون اجلميلة العربة ، فهاذه الفهاون واي لااة اإلنساانية ، 

ووي تقاس بمقداو ما اجتمع هلا من أسباب احلمسن ، وبمدى قدوهتا عىل التاأثري   الهااس ، 

ذة أو األمل أو الرضا أو الساي  ، فاألحلاان الوسايقية لاس بالوما تثريه   نفوسهم من ههس

                                                 
الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأوالده ،  - 1

  106ـ  86، معلقة زهير بن أبي ُسلمى المزني ، ص ص  1968القاهرة ،  

يسري عبد الغني عبد هللا ، عندما يكون تراثنا الفكري واألدبي مصدرا لقوة الحضارة العالمية ، القاهرة ،  - 2
 وما بعدها .  10، ص  2015
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والقطع الفهية والرسوب حيس ما فيها من هسن ومجال ، كل هنساان ساوي كامال احلاواس ، 

                 1 قادو عىل التذوق .

ومثلها : ال عر مجالا   قدوتا عىل هثاوة انفعال قاوئا ، واألدب دائااًم يملا  القادوة  

ههدا  نفس التأثري الذي  دثا سائر الفهون اجلميلة   الهفوس الطيبة ، والذي   عوز عىل 

 أن نهساه أن األدب فن مجيل ، وأنا هذا فقد اجلامل جاز لها أن نسميا شيتًا آخر وري األدب . 

 خامتة :

ونيلص من سطوونا السالفة ه  أن األدب باتفاق الهقاد وأوال البحا  األديب فان  

 , بل ويمتاز عىل الفهون اجلميلة األخرى بالوضوح ، ومجعا با كثري من مزاياوا .مجيل 

لذل  شال با أولا عن وريه من كثري من العلوب والفهون األخرى ، ومن بيهها الهظر  

البكر قي الفلسفات اجلاملية ، واكتف  العرب بالتعبري عها بطاريقتهم الفضالة التاي حيبوهناا 

 وهنا ، ووي اللاة األدبية . ويتقهوهنا ، وحيسه

    

 

 

 

 

 
                                                 

ن ، الجمال بين ـ وكذلك بسيوني عرفة رضوا 70،ص  1959بدوي طبانة ، قدامه بن جعفر ، القاهرة ،  -  1
  73الفالسفة والبلغاء ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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 الفصل السابع

 

 بالغتنا اجلميلة من ينقذها .. ؟ 

 (  حماوالت ملعامل جديدة ورؤية خمتلفة) 

 

 حتى نقيل العثرة :  

  وذه السطوو نحاول أن نسجل قدو الطاقة واإلمكان ما عب عليهاا نحاو بالوتهاا  

ل عثرهتا ، فتؤيت ثامووا عىل الوجا األكمال ، ونعاود هباا العربية اجلميلة هت  نستطيع أن نقي

ه  هقلها الثري ووو األدب ، وخاصة أن البالوة متصلة متااب ا تصاال بالعااوف البملاية 

العامة ، علومًا كان   أب فهونًا ، فهي تساتمد موضاوعها مان : القارآن الكاريم ، واحلادي  

ألواناا وأنواعاا .أي  همجاا ً : مان األدب ،  الهبوي الطهر ، وكالب األجداد العرب بجمياع

 وأهسن ما   األدب . 
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بجالء ووضوح ال اكيب طالعها وطوال اتصالها باألدب العريب   عصووه اليتلفة  

الفهية ، وما فيها من تأنق   القول , وهن صح أن هلاا قواعاد أو ماا ي ابهها ، فلايس ذلا    

 ستقراء األديب التأ  والالهظة الفهية التي تتأت  من طول التحليل األخري ه  أثرًا من آثاو ا

 الدوبة ، وعمق الاموسة .

والوووبون أدبيًا يعرفون متاب العرفة مزايا الذوق األديب بأنفسهم ودون واسطة ، أما  

وريوم فال يصلون ه  ذل  الرم  ه  هذا ساعدهتم الوسائ  ، ونعهي هباا الدواساات الفهياة 

 وقظ   وجداهنم ما خفي من الذوق األديب ومزاياه وأرساوه .التي ت

وهذا كان األدب وو مصدو البالوة ومههلها العذب الاذي   يهضاب ، فاإن تاوخياا  

المههج الصحيح وو وسيلة ا ستهتاج الصادق من وذا األدب ، ومن وهاا تعاود آثااوه عاىل 

  الدوس البالوي ، ومتهح أسسا وقواعده الصحة والدقة .

نقول : هن األدب وثيق الصلة بالبالوة ، وتاوخيا الطويل المتد متصل هبا عن قارب  

قريب ، وعليها أن نهتفع بتل  الصلة احلميمة من أجال أن تكاون أهكامهاا البالوياة أوادى 

 سبياًل وأدق نظرًا ووعيًا وهدواكًا .  

عرة التي يلعاب فيهاا ولاتها العربية التي نزل هبا القرآن الكريم وي من اللاات ال ا 

 ووام قاادوة وواي ، فاعالً  كبرياً  دوواً  – استعاملا وأهسن ، با الوعي أهسن ما هذا –اخليال 

 دون - قاادوة ، ومعروفاة مك وفة ألوراض شأهنا من وحيطون هيامجوهنا الذين وؤ ء أنف

 يبواألد الفهاي هباداعها أوجاا كال واساتيعاب والبقااء والتطاوو الروناة عاىل – ش  أدن 

والعلمي ، وا تساع لكل ما عد   هياتها العاشة من مصطلحات سياساية أو اقتصاادية أو 

اجتامعية ، واخ اعات علمية وتقهيات هديثة ، وكاأ  هباا تعتاب عليهاا   قاول ال ااعر / 

 هافظ هبراويم : 
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 وسعت كتاب اهلل لفظًا وغاية 

 وما ضقت عن آي به وعظــات 

 صف آلةفكيف أضيق اليوم عن و

 وتنسيق أســامء املخرتعات ؟ !

 أنا البحر يف أحشائه الدر كامن

 فهل سألوا الغواص عن صدفايت؟! 

 فال تكلوين للزمان فإنـــني

 أخاف عليكم أن حتني وفـــايت 

 فأين ذل  الاواام الاور الذي يك ف عن صدفات لاتها المليفة ؟ ، 

عربية عاماة ، وألاوان اخلياال بصافة هن عليها جتاه دواسة وبح  وتدويس البالوة ال 

 واجباات ، وفروعها ألواهنا بكل..(  هلخ...  الجاز – الكهاية – ا ستعاوة –خاصة )الت بيا 

  -:  كالتاو عهاويهها ، مهمة أوبعة

 . البالوة تدويس نحو واجبها – 1

 .  البالوة   التأليف نحو واجبها – 2

 . نفسها البالوة جتاه واجبها – 3

 اجبها فيام خيص تطبيق السائل البالوية   الهقد األديب .و – 4

 فلعلها نوفق   توضيح وذه الواجبات لتعم الفائدة بإذن اهلل تعا  .
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 تدريس البالغة وصلتها باحلياة :

هن واجبها نحو تدويس البالوة العربية واو وصالها باحليااة العاشاة , وذلا  يكاون  

  -  عرب ثال  خطوات : بالتدوج , ونق ح أن يكون ذل

 -:اخلطوة األوىل 

أن نتلمس   لاتها الداوجة عباوات تصلح ا بعد أن نجعلها معرباة ا أمثلاة لساائل  

البالوة , فإذا عرضها عىل أبهائها من الطالب أو القراء وذه األساليب ، كان من اليسري علايهم 

وعة لرضوب التصوير البيا  )اخليااو أن يتذوقوا مجاهلا ، و  كالمها اليومي العادي ألوان با

أوالبالوي( ، ولاريوا من ألوان اخليال البسي  العرب ، فعىل سبيل الثاال : نحان نكهاي عان 

شدة الزهاب بقولها : )ترش اللح ما يهزلش( , يمكان لهاا أن نحاول الفعال األخاري ه  فعال 

 فصيح ، فتصري الكهاية واية   الروعة .

عل ما كها نرجوه مها : )قرصات وقبتهاا( , وكقاول باائع الطامطام   وكقولها لن مل يف 

السوق )تهونة يا طامطم( ، وتل  كهاية عن عدب استقراو سعر الطامطم التي تتاأثر بتقلباات 

اجلو فريتفع ثمهها تاوة ويهيفض تاوة أخرى ، أو قول باائع )الكتاكيا ( : )الاالح الاالح( 

 وتل  كهاية عن مجاهلا .

بها القاب لو هاولها ترد عد أمثال وذه الصوو اللطيفة اجلميلة العاربة فضااًل ويطول  

 عن هرصوا .

العربية الفصايحة وال اعبية الداوجاة تتحقاق فيهاا  الها وعىل اإلمجال فإن معظم أمث 

 الصدفات ؟ ، .ر كي يهقب لها عن وذه  تل  الزية الهادوة , ولكن أين الاواام الاو
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 اخلطوة الثانية :

وبعد التلمس   لاتها الداوجة والتي   ن     أن األولبية العظما  مان ألفاظهاا  

تعود ه  أصول فصيحة ، نق ح أن نهتقل بعد ذل  مبارشة ه  أدبها احلدي  ، شعره ونثاره ، 

ألن لاتا أقرب وأيرس للمتلقي من األدب القديم ، فيسهل عليا تبا أوجا اجلامل البالواي ، 

 أرساوه اجلاملية ، وهدواك مهاهيا البالوية . والوقوف عىل

 اخلطوة الثالثة : 

وبعد واتا اخلطوتا أعتقد أنا يصبح الجال سهاًل لتذوق أمثلة أدبها العريب القاديم  

 بمراهلا التاوخيية اليتلفة .

وهبذه اخلطوات يهتقل الطالب أو الداوس أو القاوئ للبالوة العربية انتقاا ً طبيعياًا  

عيًا ، ويرى بجالء ووضوح أن مسائل البالوة ليس  بعيدة الباتاة مان هياتاا العاشاة ، تدو

ولكهها قريبة كل القرب وموجودة بالفعل   واقعا اليومي ، وباا يدياا ،   أدباا احلادي  

 العارص ، و  نفس اآلن موصولة ب اثا القديم .

 احلاجة إىل نظرات جديدة :

ه  نظرات جديدة ، نظارات جاادة   مباادئ واذا الفان نعم ، نحن   هاجة ماسة  

 اجلميل الذي ظلمهاه طوياًل ، فن البالوة العربية .

أن نفعال ذلا  ، ونسااعد  تم  عليها  ونرى أن الرضووة قصوى ، واحلاجة ماسة ،  

عليا ، وقد يرى معي كل مهتم بلاتها العربية ال اعرة أن عقاوب السااعة ت اري ه  أن ذلا  

ن بالفعل ، هان الوق  ألن نرفع الظلم الذي وقع عىل بالوتها  العربياة ، وذلا  عان قد ها

طريق الهظر   قواعدوا ، وتصفيتها من جديد ، تصفية علمية استقرائية مههجية تالئم لاتهاا 
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اخلااوج ، وبعيادًا عان اآلواء التحذلقاة التفيقهاة لهاوج الجلوباة مان  العربية ، بعيدًا عن ا

 تهفع . ، والتي ترض و  المجوجة

جدًا ، فهال ب الذي تقولا عاب وقد أجد أهد  القراء األفاضل يقول و : هن وذا الكال 

 ل  أن توضحا أو تفصحا بيشء من اخلصوصية ؟ 

وأود قائاًل : هن وذا يثلج صادوي ، وأهاب أن أقاول :يهبااي أن يكاون   هساابها  

ب ، ووذا ما اتفقها عليا   بداياة واذه الساطوو ، وهسبانها أن البالوة العربية وي سهاد األد

كام   يايب عن السائل الكريم وعها أن األدب واو صاووة للحيااة وساجلها الادائم ، وهذا 

كان  احلياة من سههها التقدب والتطوو ، وهذا أمتيح  الفرصة لألدب أن يسااير واذا التطاوو 

تحدثاتا ، فاال أقال للبالواة ا وواي احليايت    تلف أشكالا ، وشت  مظاوره ، وكافة مسا

معتمده ا أن ي ملها التطوو وي األخرى هت    ي عر أول التلقاي مان القاراء والتاذوقا 

 والتابعا ببعد ال قة بيهها وبا األدب ب ت  أجهاسا وأنواعا .

وعليا فيجب عليها أن نفتح الباب عىل مرصاعيا ا دون خوف أو وجل أو تردد ا كي  

ا نتفاع بعلوب كثرية بات  با أيديها   وذا الضامو ، وذلا  مثال : علام اجلاامل ، نهتفع كل 

وأبحا  التذوق الفهي ، وعلم الهفس ا جتامعي ، وعلام الاهفس األديب ، وعلام ا جاتامع 

األديب ، ووري ذل  من العلوب التي تبح    ا تصا ت الواسعة با الفهون اجلميلاة ، كاام 

فادة بالوسيق  والتصوير والرسم والهح  )طالا كان  وذه الفهون تهاسب عب عليها ا ست

 قيمها وعاداتها وثوابتها( , وكل الفهون العربة التي قطع  فيها اإلنسانية شوطًا كبريًا ...

متعماق ،   العربياة عاىل أسااس خصاب  كل وذا يدفعها ه  هعادة الهظر   بالوتها  

أساس يستلهم وذه الهافع الفهية من أجل أن يوودناا هياضاها ,  يعرف التقوقع أو ا نعزال ،

 فهسق  مع ال اوبا ، دون أن نقف جامدين متجمدين ، ه  أن عف الههل العذب .. ،،
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 الغرض من التجديد : 

قرياب، الاذي نه اده لاا ورضاان : وارض  هذا كان األمر كذل  ، فاإن التجدياد  

 وورض بعيد .

هو رضووة تسهيل دواسة الواد األدبية ، وتوفري ما يبذل فيهاا أما الارض القريب : ف 

 من جهد ووق  مع  قيق الطلوب من دواستها  قيقًا علميًا مفيدًا ومؤثرًا .. 

، والكتااب اجلياد ا الاههج الصاالح التكامال والذي حيقق وذا الارض ا   وأيهاا 

 . ، والعلم أو الباه  الكفءالهظم

رض البعيد : ووو أن تكون دواسة البالوة العربية مادة مهمة مان ماواد ونأيت ه  الا 

الههوض وا وتقاء واإلصالح ا جتامعي تتصل ب كل محيمي ومبارش بم اعر األمة كلها ، 

 وتر  كرامتها ال يصية ، وكيهونتها الذاتية .

لاف ماع وهذا كان األمر كذل  ، وقد اتفقها عليا فال مانع هذن من أن نتجاارس ونيت 

أستاذنا ال يخ اجلليل / أما اخلوو )ومحا اهلل( ، والذي كان يرى أن نعماد وأساًا ه   قياق 

، جتديادًا يماس األصاول واألساس )الثوابا ( البعياد   جتدياد البالواة العربياةالارض 

، ونهفي مهها ما ن اء ، ونثب  ونيالف ، ونتهاول بعد ذل  كال الساائل كاام نرياد ، فهاريوا

   بعد ما استطعها التحكم   األصول الكربى .. ،، وذل

  ذا نعيد النظر يف البالغة :

وبالطبع نحن نقدو ونح ب وذا الرأي السابق ، ونؤمن متاب اإليامن برضووة الهظر    

  والتي نوجزها فيام ييل : ـقواعد البالوة العربية ، ولكن لها أسبابها ، 
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العربية القديماة لههاذهبا ون اذهبا ، ليساهل عاىل اجلمياع  ابالوته قواعد   الهظر نعيد – 1

 تعاطيها ، وا ستفادة مهها .

 التاي السقيمة وا ع اضات اخلالفات من أصاهبا  ا لههقيها القواعد وذه   الهظر نعيد – 2

 . والفهم ا ستيعاب عىل القدوة تعطل

اجلامدة ، واساتهتاج الهتاائج التاي نعيد الهظر   وذه القواعد لههقيها من مهطق القدمات  -3

 طا  عليها .

لهقلل من القواعد اجلامدة العقالنياة التاي  اد مان هدواك القايم اجلاملياة الهطلقاة مان  -4

 األهاسيس وال اعر الصادقة .

 لهكثر من ال واود , ونظهر مجاهلا . -5

 لهك ف عن القيم اجلاملية التي تكسب ال اود وفعة ومكانة . -6

 جهب فرض القاعدة عىل الهص هرفيًا دون نقض أو هبراب . لهت -7

 لهتحسس وندوك ونعي سبب احلسن واجلامل   الهص الذي نتعامل معا .  -8

  رضو و  رضاو   أن ندمج بعض األلوان البالوية التي تت ابا , وذل  هتا    تكثار  -9

, والتي وي من الف ض مفتااح التفريعات و التعريفات التي شوو  بالوتها العربية اجلميلة 

 الوصول ه  القيم اجلاملية   العمل األديب .
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 عندما نكتب يف البالغة :

ووها نطالب برضووة أ  نقف ونحن نكتب   بالوتها العربية عهاد ذكار التعااويف  

والفاويم واألمثلة ، ونسع  ه  تبيا أرساو اجلامل ، وصلة ذل  بالهفس اإلنساانية ، فاذل  

 و الهم واألوم .و

عهدما نكتب للهاشتة والطالب عليها أن نحاول ترك األمثلة التقليدية التي   تصالح  

لعرصنا الراون ، وهن كان من الالزب الاالزب اساتعامهلا فيكاون ذلا  بحاذو شاديد ، فاال 

 نستعملها ه  من أجل فهم القديم واستيعابا وهدواكا ، ألنا   جديد لن   قديم لا .

ليها أن ندع عىل الفوو طريقة التلييص وتليايص التليايص ورشح التليايص وع 

احلاو ، كذل  عليهاا أن نادع  ة   تهاسب التلقي ورشح رشح التلييص ، ووذه طرق عقيم

 خل  السائل البالوية بالفلسفة والهطق .

عليها األجداد ، بل احلدود التي وسمها  وعب أ  نقف   دواسة الفرد واجلملة عهد 

 البح  اجلدي   ألوان جديدة للجامل   الفرد واجلملة .

ولهعلم متاب العلم أن أول البالواة وكتاهباا فتحاوا بااب ا جتهااد   البالواة عاىل  

 مرصاعيا ، وقرووا أن البالوة علم يهضج ، ومل ولن حي ق .

ة ، كمقيااس األدبيا ئل البالوية عىل الهصوام نأيت بعد ذل  ه  رضووة تطبيق السا 

من مقاييس الهقد األديب ، عب أن نعرض واذا التطبياق   ثاوب عرصاي مهاساب ، ثاوب 

يستفيد من دواسة الذوق والفن واجلامل ، ثوب يعتمد عىل الادوس الهفيسا ماؤثرًا للملاح 

 والتوضيح .
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 التجديد ـ بني ا دف واجلهود املشكورة :

ًا بأن الوق  قد هاان للهظار   قواعاد لعلها مجيعًا نتفق عىل أنها ن عر شعووًا واضح 

البالوة العربية ، وتصهيفها من جديد ، وقد يلح عليها وذا ال عوو لاا نجاد مان )التزايال ( 

والتالؤب با األدب والبالوة ، األمر الذي يظهر لها بجاالء السالبيات التاي تواضاع عليهاا 

 البالويون القدام    قواعدوم ونظرياهتم . 

و التي ت مل واقعها العاش تدعونا هتاًم ه  التفكري الهاقد )العتمد عىل هن سهة التطو 

الفحص والتمحيص والتدقيق( ، فيام با أيديها من قواعد بالوية أكل عليهاا الادور ورشب  

 فتحجرت ، وأصاهبا اجلمود فلم تعد صاحلة للهظر أو للقياس.

وذا اجلماود   قواعاد بالوتهاا واحلق يقال أن بعض الباهثا األجالء قد لس قبلها  

العربية ، ووأى أن األمر يستلزب أن نكر كرًا عىل وذا الركاب ال اكم الذي طفحا  باا كتاب 

 البالوة ، ودعوا بكل الصدق واحلامس ه  رضووة استيالام الهافع الفيد مها .

لبوا الازيار ، طااهيم وهنلها من علمهم وطالب وؤ ء األساتذة الذين تعلمها عىل أيد

بإعامل الفكر البتكر لتال  وتقويم ما عس  أن يكون قد ند عن أذواان البااهثا   البالواة 

عرب تل  العصوو التطاولة ، ومن وؤ ء نذكر عىل سبيل الثال   احلرصا : أساتاذنا / أمحاد 

مصطف  الراوي   كتابيا : )علاوب البالواة ( ، و )تااويخ علاوب البالواة( ، وناذكر كتااب 

لبالوة الواضحة( ألستاذيها / عىل اجلاوب و مصطف  أما ، وكتاب )دفااع عان البالواة( )ا

عباس حممود ألستاذنا / أمحد هسن الزيات ، كام نذكر كتابات أساتذتها األجالء : أستاذنا / 

العقاد ، وأستاذنا الدكتوو / طا هسا ، وأستاذنا ال يخ / أما اخلوو ، وأساتاذنا الادكتوو 

ال ايب ،  وأستاذنا الدكتوو ، وأستاذنا / أمحد يم سالمة ، وأستاذنا / سالمة موس  هبراو /

رشف ، وواريوم ، وواريوم .. وكلهاا كتاباات ي  بدوي طبانا ، وأستاذنا الدكتوو / هفه /
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جادة واقية تعلمها واستفدنا مهها  الكثاري ، ووام خالفهاا الفكاري والههجاي التواضاع ماع 

 بعضهم .

الهظر التي عرب عهها وؤ ء العلامء ووريوم مل يتساع ضاوؤوا ليهاري ، ولكن وجهات 

كام مل يتسع صداوا ليفيد ، وبق  با أيديها من قواعد البالوة ما يعيد وجع الا  ، ويسامح 

 بيشء من األناقة والزخرف السطحي أهيانًا ، وليس وذا ما نبايا من جتديد أو تطوير .

الوتها العربياة ، وقاد تاوافرت بعاون اهلل الادواعي نعم ، لقد هان الوق  لتجديد ب

الكثرية التي  تم عليها أن نعيد الهظر   قواعادوا ، وأن نضاع أسساًا جديادة للهقاد األديب 

العارص من واقع الثقافة العميقة التي أضح  هقًا مكفاو ً للجمياع ، ومان واقاع ثقافتهاا 

  مهااوج وافادة ترضا بيصوصاياتها و  العربية اإلسالمية األصيلة ، دون أدن  اهتيااج ه

 تفيدنا ، بل أهنا تدفع بها ه  بحر التاريب دون ووادة .

 دوافع متضافرة :

          -وهاك دوافع كثرية متضافرة تلح عىل مسألة جتديد البالوة ، مهها :  

  أوالً : ـ  طبيعة األدب العريب : 

، مثلاا باالطبع كساائر آداب الادنيا ،  فطبيعة أدبها العريب أنا متجدد أو قابل للتجدد

زمان طويال ، فقبال العرصا  ة ، وقد واكاب قواعاد البالواة مهاذوأنا ترسي فيا دماء احليا

 هنتااج العبايس كان  وهاك نظرات صاائبة   الهقاد األديب ، و تعليقاات عديادة جاادة عاىل

ا العربياة بالواة هركاات ال مجاة التاي نقلا  ه  لاتهااألدباء ، ومهذ أظل العرص العبايس 

أوسطو اليونا  ، والعلامء م اولون بتأصيل قواعد البالوة العربية ، والاداوس هلاذه الفا ة 

                      -يعرف أن البالوة والهقد األديب   العرص  العبايس ساوا   تياوين  تلفا : 
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 ضح .                            أ ا تياو متأثر بالثقافة اليونانية ، وبالوة أوسطو ه  هد وا 

 ب ا  تياو من وهي الذوق العريب اخلالص . 

لقد واكب  البالوة األدب العريب ، ولكهها مل تؤثر التأثري الكا    تصاحيح مفهاوب 

األدب أو معهاه كفن ، وشال  بمسائل جزئية استهلك  طاقتهاا ، وباددت سالطاهنا ،  اا 

 دب .أعاقها عن هسن القياب عىل األ

وقد أهسسها   العرص احلدي  ببعد ال قة با األدب والبالوة ، وذل  لاا رسى     

 هياة األدب اجلديد من تطوو ، األمر الذي حيفز اهلمم ه  هعادة الهظر   بالوتها العربية .

 ثانيًا ـ البالغة هي سناد األدب :

األدب ، قوامة علياا ، وهذا كانا  يهباي أن يكون   تصوونا وهسبانها أن البالوة وي سهاد   

نظرتها اليوب ه  األدب نظرة تقدمية أو هدثية ، هذ أن أدبها صووة حلياتهاا اجلديادة التطاووة ، 

فهحن نهتظر من األدب الياوب أن يادفعها ه  التقادب و التطاوو ، وأن يزياد ههساساها باحليااة 

 قيمها وثوابتها. العرصية احلديثة التي نعي ها ، بمل  احلفاظ الكامل عىل

يستوهيها ؟ ، كياف  فكيف هذن يلتف  األدب احلدي  ه  البالوة اجلامدة ؟ ، كيف

 يستفتيها ؟ , كيف يصدو عهها ؟ .

األمر كام ذكرنا يتأت  من الفاوق الكباري باا أدب متطاوو ، وأدب مادفوع بعوامال   

التطووة ، وبالوة مل جتدد ثياهبا   جددةالههضة اليتلفة ، وآلية التأثري والتأثر , ورشاكة احلياة الت

 ، وقد أبل  أسامهلا القرون .
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وقد جدت ا كام نعلم ا   فهون األدب أشياء وأشياء نتابع اآلن  هبداعاهتا ، ومل يرواا   

أدبها من قبل   كالسيكياتا ، ومل خيض وامووا ، فبأي مقياس نقيم ونقوب ونحلال ونساتقرئ 

 فهون ؟ ونهقد ما جد عىل أدبها من

قابلهم ، مهاذ ن العاارصين بال الاذين نقول   رصاهة   مواوبة فيها : هن نقادنا ما  

الثل  األول من القرن العملين ، يستوهون لتل  الفهاون اجلديادة  كالرساهيات بأنواعهاا 

اليتلفة ، والرساهيات ال اعرية مههاا عاىل وجاا  اخلصاوام ، والقصاة ، واألقصوصاة ، 

 ، يستوهون قواعد الهقد الاريب بكل آلياتا .ال عر الهثوو احلر ، أو  والرواية ، وال عر

الاواعي ،  تبااس الفياد ، ا قتبااسنؤكد وهاا عاىل أناا   رضو و  رضاو مان ا ق  

ا قتباس الازج با الثاب  والتاري , با األصيل والوافد ،ولكهها   نفس الوق  نلح عاىل أن 

ههساس ، فيض م اعر ، نباع عواطاف ، خيارج ه  الهااس مان األدب وو نتاج فكرة ، نتاج 

أجل التعة الهطلقة من التذوق الراقي ، ومن تاذية األهاسيس والسمو هباا ، وكاذل  همتااع 

 الوجدان وال اعر.. 

وذا األدب يهباي أن تكون مقاييسا كلها نابعة من ووح الجتمع الاذي يصادو عهاا   

متع هبا ، ووها   يصلح لألمر ا سترياد أو التصادير ، كاام   األدب ، الجتمع الذي وو الست

، تصلح اخلصيصة أو السوق احلرة , فكل أدب لا تتمعا ، وكل تتمع لا أدبا الذي يعرب عها

 وبالتاو يستمتع با . 

 ثالثا ـ عرص العلم الذي نحياه : 

، احلاسب اآلو، عرص التكهولوجيا ونحن اآلن نعيش عرص العلومات وا تصا ت 

وا جتاه الذي يسود فكر الهاس ، وطرائاق تفكاريوم واو العلام أو فلهقال ا جتااه العلماي 
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التعمق ، ومن وها كان لزامًا عليها أن ناري مقاييس بالوتها العربية بروح من البح  العلماي 

 اخلصب التعمق .

مان اخلصاوبة  ووها أهب أن أذكر مالهظة مهمة : أنها ها نكساب بالوتهاا ووهااً  

والتعمق   نقصد عىل اإلطالق أن نهحرف هبا عن ميداهنا األصايل ونعهاي باا اهليمهاة عاىل 

الفهاي , والادفع القاوي ه  أعاىل قصاد باا ا ساتمتاع األدب كفن ذوقي   القاب األول ، ي

 مراتب السمو الوجدا  والهفيس .

روعها ، وما جاد عاىل ونحن نرى مقداو ما خاض  فيا الدواسات الهفسية بجميع ف 

الفهي ، وعلام الاهفس اجلامل وأبحا  التذوق هياتها العارصة من علوب هنسانية نافعة ، فعلم 

األديب ووريوا من العلوب ، وكذل  الدواسات التي بحثا  الصاالت الواساعة باا الفهاون 

اإلمجال كل  الت كيلية اليتلفة ، والوسيق  ، والرسم ، والتصوير ، وال عر , والهح  ، وعىل

 الفهون العربة عن م اعر اإلنسان وأهاسيسا    تلف الهاهي .

ولعل وذا كلا يدفعها دفعًا ه  هعادة الهظر   قواعد بالوتهاا العربياة ، ونقادنا األديب  

 عىل أساس متعمق خصب يستلهم وذه الهابع الفهية التي برزت   عرصنا . 

 رابعًا : مهمة البالغة : 

لها أن نحدد مهمة البالوة احلديثة   ظل األدب ، وقد يكون واضحًا للمتاابع يهباي   

أن مهمة األدب وي : همتاع الذوق ، وهعالء الفكر بام يصووه لها من خوالج الاهفس الساوية ، 

 وومضات الفكر الباور .
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هذن فلتكن البالوة قوامًا أميهًا يرسم الطرياق للاذوق األصايل كاي يطارد ا بتاذال  

وقية والع وائية من هياتها ، ويملح الههج للفكر الواعي الستهري الذي نحان   أماس والس

 احلاجة لا .

 ووها يقفز ا عىل الفوو ا سؤال يع ض أذوانها ، سؤال متوقع من التابع لسطوونا أ   

، ويباا قصاد السابيل للبرصا الهافاذ البالواة القديماة  اا يرسام الاذوق : ول كانا ووو

 ،؟احلساس

الفكر ، وصايوو مان  عاب من مجود أعتقد أن البالوة العربية القديمة أوول    ش  

 تامًا ، وتف ق ه  طريق وري الطريق . ألدب انفصا ً  جر احلس هت  كادت تهفصل عن ا

، وواي تطلاب : هن م اكلة البالواة أزمها  وتعقادتوعليا نرصخ مان األعاامق  

 .  ذل ، وتهاشدنا أن نساوع هالتيسري

 عندما يسيطر املنطق :

، أو : هن سيطرة الذون والهطق أو العقالنية الجردة عىل ما واو وجادا أعود ألقول  

الاراباة ، وواذه واي م اكلة اذ كل ال ذوذ ، ورياب كال  يل الوجدان أمر شبعىل ما وو بس

 البالوة العربية ، وعقبتها الكتود .

ًا ، وليس  قواعد بروتوكاول ، أو أساس كههوتياة ليس  البالوة مهطقًا آوسطيًا بحت  

جافة جامدة   تقبل األخذ والرد ، أو التجديد والتطوو ، وهنام وي قواعد الاذوق ال افاف ، 

قواعد الوجدان الهطلق ، الوجدان اهلائم الذي يه د أناشيد الفن اجلميل الصادق ، نااظرًا   

واوه ، فيكسابا فهاًا مان التعباري ياتماله الاذون مجال احلياة ، يستكها وذا اجلامل ، ويسارب أوا

الرفيف ، واحلسن الذواق ، فهًا نقيًا وائقًا مجياًل ، تستعيل با الهفس ، ويستمتع باا الوجادان   

 سامء الصفاء والهقاء والطهر بعيدًا عن دنايا الواقع بكل صاائره وسفاسفا .
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 العبايس سااوت   دووب أقول لكم : ها بدأت البالوة بقواعد أوسطو   العرص  

مظلمة ، مرتطمة بصيوو قاسية   شعاب الذون اجلامد الدهلم ، وأصبح  ووي فن الذوق 

اجلميل ، بابًا من أبواب الهطق تعيش أبواهبا وفصوهلا عىل وامش الهطق والفلسفة ، فاال واي 

 من الفلسفة و  من الهطق ، و  صلة و  وهم ععلها مت  هليهام بهسب .

وكان  م كلة البالوة ويهة جدًا   العرص العبايس  , وذل  ها كاان الاذوق قوياًا   

خصبًا وري معقد ، ولكهها تعقدت فيام بعد وذل  خالل ما تىل الف ة العباساية مان عصاوو ، 

ففي أياب األتراك والاملي  عاش  البالوة العربية أيامًا كاحلة هالكة , وكادت أن تلفظ ووهها 

 وياوب الذون التحجر ، وجفاف القواعد اجلامدة .لفظًا   

ولعل التابع بعد ذل  يرى معها كياف كاان الهطاق واو الدعاماة التاي ووعيا      

 تأصيل قواعد البالوة , بل ك ف أرساو اجلامل   التعبري أو   األسلوب.

ا وكيف أنا يهباي أن نرجع البرص أكثار مان كارة ه  واذه القواعاد فهقاوب بفحصاه  

والذوق ، وليسايطر التيااو يد من دواسة الهفس  ودوسها ومتحيصها ووربلتها عىل أساس جد

 الذوقي / الهفيس عىل قواعد البالوة بد ً من الهطق القايس الواون .

و  بد أن نهاقش بعض وذه القواعد البالوية كام وآوا البالويون أنفسهم ، ثم نقيضا   

ونا أو مهاق تها وذه فيها ما يك ف عان وجاا الصاواب ، بام نرى من نظر جديد ، ولعل سطو

 وعيل احلقيقة ويكون اق اب من فصل القال   وذه ال كلة .
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 وختامًا :

فإن كل ما نأملا أن تكون سطوونا التواضعة وذه ترد لبهة تسري   ا جتاه الهقدي الذي 

ندفاع العلمي والعر  الذي مس كل نرجوه ونتمهاه كلها لبالوتها العربية اجلميلة   ومرة ا 

 جوانب هياتها . 
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 الأسانيد والمراجعبعض قائمة ب
 

ية ، القاهرة ،  - براهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصر  1970إ

ابن جني : سر صناعة الإعراب ، الجزء الأول ، بتحقيق الأساتذة الأجلاء / مصطفى السقا ، و محمد  -
براهيم مصطفى ، وعبد الل  ه أمين ، القاهرة ، الزفزاف ،    1954و إ

ية ،  -   1952ابن جني ، كتاب الخصائص ، تحقيق / محمد على النجار ، دار ال كتب المصر

 . 1989ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، دار ال كتب العلمية ، بيروت ،  -

  1979سية ، ابن رشيق القيرواني ، العمدة في صناعة الشعر ونقده ، طبعة تون -

 1960ابن طباطبا العلوي  ، عيار الشعر ، القاهرة ،  -

يقي ، لسان العرب ، طبعة بيروتية ، بدون تاريخ -  ابن منظور الأفر

براهيم بن سليمان الكاتب ، البرهان في وجوه البيان ، تحقيق / حفني  - ابن وهب : أبو الحسن إسحاق بن إ
 ن تاريخشرف ،  مكتبة الشباب ، القاهرة ، بدو

   1981أبو فراس الحمداني ، ديوان أبي فراس ، دار ال كتب العلمية ، بيروت ،  -

ية    العامة للكتاب ، القاهرة ،  - أحمد أمين ، فجر الإسلام ، طبعة مشروع مكتبة الأسرة ، الهيئة المصر
1999  

  1970أحمد الحوفي ، الغزل في العصر الجاهلي ، دار النهضة للطباعة والنشر ،  -

  1966أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي ، القاهرة ،  -

ية ،  -   1945الأصفهاني :  أبو الفرج ، الأغاني ، طبعة دار ال كتب المصر

  1944الآمدي : الحسن بن بشر ، الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، تحقيق / محمود توفيق ، القاهرة ،  -

  1974بين أبي تمام والبحتري ، طبعة محمد  صبيح ، القاهرة ،  الآمدي : الحسن بن بشر ، الموازنة -

 1959بدوي طبانة ، قدامه بن جعفر ، القاهرة ،  -
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 م  1952ه  = 

 .  1964البستاني ، محيط المحيط ، بيروت ،  -

 1979بسيوني عرفه رضوان ، تعابير الجمال البلاغي ، القاهرة ،  -

 1981بسيوني عرفه رضوان ، الجمال بين الفلاسفة والبلغاء ، دار الرسالة ، القاهرة ،  -

 1990الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر ، البيان والتبيين ، طبعة بيروتية ،  -

 1941يان والتبيين ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، الجاحظ : أبو عمرو عثمان بن بحر ، الب -

ية ، القاهرة ،  -  1947الجرجاني : عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، المطبعة الأزهر

براهيم بن علي ، زهر الآداب وثمر الألباب ، تحقيق / علي محمد البجاوي ،  - الحصري القيرواني : أبو إسحاق إ
 . 1969هرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القا

  1973حفني  محمد شرف ، البلاغة العربية : نشأتها وتطورها ، مكتبة الشباب  القاهرة ،  -

 خليل مردم ، ديوان خليل مردم ، دمشق ، بدون تاريخ  -

 الرماني ، النكت في إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسائل( ، القاهرة -

  1960الزبيدي ، معجم تاج العروس ، القاهرة ،  -

  1980شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه ، دار المعارف ، القاهرة ،  -

   1999شوقي ضيف ، البلاغة : تطور وتاريخ ، دار المعارف ، القاهرة ،  -

ية ، القاهرة ،  - براهيم ، تاريخ النقد العربي ، المطبعة الأزهر   1971طه إ

بية والتعلي- ية عمر ، طبعة وزارة التر ية ، القاهرة ، عباس محمود العقاد ، عبقر   1977م المصر

 1971عبد الل  ه درويش ، المعاجم العربية ، القاهرة ،   -

  1970عبد ال كريم الخطيب ، إعجاز القرآن ، القاهرة ،  -

 عز الدين إسماعيل ، الأسس الجمالية في النقد العربي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، بدون تاريخ  -

 ه 1320ناعتين ، طبعة القاهرة / الأستانة ، العسكري : أبو هلال ، كتاب الص  -
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 1977العوضي الوكيل ، الشعر بين التطور والجمود ، القاهرة ،  -

  1969الغزالي : أبو حامد ، إحياء علوم الدين ، طبعة البابي الحلبي ، القاهرة ،  -

 . 1970الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، القاهرة ،   -

ية ، القاهرة ، القاضي الجرجاني : عب -   1967د العزيز ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، المطبعة الأزهر

  1989مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، القاهرة ،  -

 2000مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، القاهرة ،  -

ية ،  محمد أحمد المرشدي مع آخرين ، الأدب والنصوص ، الجزء الأول ، مطابع وزارة - بية والتعليم المصر التر
 1978القاهرة ،  

ية القديمة ، كلية دار العلوم ، جامعة  - محمود جاد الرب ، محاضرات في المعاجم العربية وبعض المراجع اللغو
 ، 1972/  1971القاهرة ، 

 مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، القاهرة ، بدون تاريخ -

ية ، القاهرة ، هاشم عطية ، الأدب العر  -  1976بي و تاريخه ، مطابع المعاهد الأزهر

  1943ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، القاهرة ،  -

 1991يسري عبد الغني عبد الل  ه ، معجم المعاجم العربية ، الطبعة الرابعة ، دار الجيل ، بيروت ،  -

الثاني عشر الهجري ، دار ال كتب العلمية ، يسري عبد الغني عبد الل  ه ، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن  -
1992   

 2012يسري عبد الغني عبد الل  ه ، دراسات في أدبي الجاهلية وصدر الإسلام ،   القاهرة ،  -
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